แบบ ยท. ๐๑
๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบลวังศาลา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
ยุทธสาสตร์ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

แผนพัฒนาจังหวัด
กาญจนบุรี
(พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. ในเขต
จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคม
เป็นสุข และสังคมแห่งการ
เรียนรู้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตาบลวังศาลา
(พ.ศ.2561-2564)

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แผนงาน

ยุทธศาสตร์การเสริม
ความเป็นธรรมลด
ความเลื่อมล้าใน
สังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

เสริมสร้าง ปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษา
และบุคลากรด้าน
การศึกษาให้มี
คุณภาพ ละส่งเสริม
พัฒนาการศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับ
อย่างทั่วถึง ซึ่งจะ
เป็นการรองรับการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์การ
เติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

ส่งเสริมให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ มีอาชีพ ทาให้มี
รายได้ในครัวเรือน
เพิ่มมากขึ้น

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน โครงการ/
กิจกรรมด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
การป้องกันปัญหา
อาชญากรรมและ
ยาเสพติด

แผนงาน
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ด้านการท่องเที่ยว
ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ส่งเสริม
อาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

การพัฒนาภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
เขตเศรษฐกิจพิเศษและ
การค้าชายแดน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม

ตาบลวังศาลามีระบบสิ่งแวดล้อมที่อุดม
สมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร มี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน สืบ
สานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
แก่คนรุ่นหลัง

เพื่อส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้ประชาชน
มีคุณธรรม
จริยธรรม และทานุ
บารุง อนุรักษ์สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้เป็น
เอกลักษณ์และคงอยู่
คู่ท้องถิ่นสืบไป

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโล
จิสติกส์

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
พัฒนาระบบเกษตรกรรม
อย่างครบวงจร

ยุทธสาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคงและปลอดภัย

ประชาชนมีความสุขในการดารงชีวิต มี
ระบบดูแลสวัสดิการ และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความมั่นคงปลอดภัยในชิวิตและ
ทรัพย์สิน ประชาชนได้รับการศึกษาตาม
มาตรฐานต้องได้เรียนทุกคน

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ตามอัตลักษณ์และการ
ท่องเที่ยวปลอดภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ส่งเสริม
คุณภาพชิวิตและสังคม
แห่งการเรียนรู้

ประชาชนมีระบบการคมนาคมที่ได้
มาตรฐานสะดวกและปลอดภัย มีระบบ
สาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ได้มาตรฐาน
สามารถช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้
อย่างทั่วถึง มีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนและ
เป็นสุข

เสริมสร้าง ปรับปรุง
พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้ฐานและ
รบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ให้มี
มาตรฐานและทั่วถึง

ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความ
เป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย

ยุทธศาสตร์พัฒนาความ
เป็นเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง
สังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
คน

ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์การบริหาร
และการมีส่วนร่วม

ประชาชนมีการระดมความคิด ความมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา หรือการจัด
กิจกรรมต่างๆร่วมกัน มีการบริหารอย่าง
เป็นระบบ

เพื่อร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้
เกิดความยั่งยืน และ
ได้รับการดูแลฟื้นฟู
อย่างต่อเนื่อง

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการ
ของเทศบาล และ
การพัฒนาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมสนับสนุน
เครือข่ายทุกภาค
ส่วนให้เกิดความ
เข้มแข็งและการมี
ส่วนร่วมในการ
ทางาน

แผนงานงบกลาง
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แบบ ยท. ๐๒

๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map)
ผังยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลวังศาลา (Strategy Map)
วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

พื้นฐานมั่นคง ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่คุณภาพชีวิตดีอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความเป็นเมืองน่าอยูอ่ ย่างยั่งยืน

ประชาชนมีระบบการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน
สะดวกและปลอดภัย มีระบบสาธารณูปโภคที่
สมบูรณ์ได้มาตรฐาน สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง มีความ
เป็นอยู่อย่างยั่งยืนและเป็นสุข

เสริมสร้าง ปรับปรุง
พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ให้มี
มาตรฐานและทั่วถึง
เพียงพอ

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสังคมแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
และปลอดภัย

ประชาชนมีความสุขในการดารงชีวิต มีระบบ
ดูแลสวัสดิการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชิวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามมาตรฐานต้องได้เรียนทุกคน

เพื่อเสริมสร้าง ปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษาและ
บุคลากรด้านการศึกษาให้มี
คุณภาพและส่งเสริม พัฒนา
การศึกษาของประชาชนทุก
ระดับอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็น
การรองรับ การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ มีอาชีพ ทาให้มี
รายได้ในครัวเรือน
เพิ่มมากขึ้น

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
โครงการ/กิจกรรมด้าน
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การ
ป้องกันปัญหา
อาชญากรรมและยา
เสพติด

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

ตาบลวังศาลามีระบบสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์
เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตร มีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจแก่ประชาชน สืบสานอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแก่คนรุ่นหลัง

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม และทานุบารุง
อนุรักษ์สืบสานศิลป
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้เป็น
เอกลักษณ์และคงอยู่คู่
ท้องถิ่นสืบไป

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว พัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพ
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ส่งเสริม
อาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์การบริหาร
และการมีส่วนร่วม

ประชาชนมีการระดมความคิด ความมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา หรือการจัด
กิจกรรมต่างๆร่วมกัน มีการบริหารอย่าง
เป็นระบบ

เพื่อร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้
เกิดความยั่งยืน และ
ได้รับการดูแลฟื้นฟู
อย่างต่อเนื่อง

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการของเทศบาล
และการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายทุกภาค
ส่วนให้เกิดความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมในการ
ทางาน

แผนงาน
แผนงาน
เคหะและชุมชน

แผนงานการศึกษา

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงาน
งบกลาง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลวังศาลา
(Strategy Map)
วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

แนวทาง
การพัฒนา

พื้นฐานมั่นคง ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมสูค่ ุณภาพชีวิตดีอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ความเป็นเมืองน่าอยูอ่ ย่างยั่งยืน

เพื่อเสริมสร้าง
ปรับปรุง พัฒนา
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน และระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ให้มี
มาตรฐานและทั่วถึง
เพียงพอ

1) แนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการคมนาคม
ขนส่ง
2) แนวทางการพัฒนาระบบ
ไฟฟ้า
3) แนวทางการพัฒนาระบบ
ประปา
4) แนวทางการพัฒนา
สาธารณูปการอื่น

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และสังคมแห่งการเรียนรู้

เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ มีอาชีพ ทาให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น

เพื่อเสริมสร้าง ปรับปรุง
พัฒนาสถานศึกษาและ
บุคลากรด้านการศึกษาให้มี
คุณภาพและส่งเสริม พัฒนา
การศึกษาของประชาชนทุก
ระดับอย่างทั่วถึง ซึ่งจะเป็น
การรองรับ การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

1) แนวทางการส่งเสริมอาชีพ และ
สนับสนุนการดารงชีพตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง
2) แนวทางการสนับสนุนสงเคราะห์
และสวัสดิการ
3) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม
ด้านสาธารณสุข
4) แนวทางการเพิ่มโอกาสและ
สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
และปลอดภัย

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
โครงการ/กิจกรรม
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

1) แนวทางการพัฒนาความ
มั่นคงและปลอดภัย
2) แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติด
3) แนวทางการส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย
4) แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยว ศาสนาและวัฒนธรรม

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม และทานุบารุง
อนุรักษ์สืบสานศิลป
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้เป็น
เอกลักษณ์และคงอยู่คู่
ท้องถิ่นสืบไป

เพื่อพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนา
เสริมสร้าง
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้
เกิดความยั่งยืน และ
ได้รับการดูแลฟื้นฟู
อย่างต่อเนื่อง

1) แนวทางการส่งเสริมพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
2) แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีทางศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย
3) แนวทางการพัฒนาและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การบริหาร
และการมีส่วนร่วม

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการของเทศบาล
และการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริม
สนับสนุนเครือข่ายทุกภาค
ส่วนให้เกิดความเข้มแข็ง
และการมีส่วนร่วมในการ
ทางาน

1) แนวทางการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของ
องค์กร
2) แนวทางการเพิ่มช่อง
ทางการรับรู้ข่าวสารให้แก่
ประชาชน
3) แนวทางการส่งเสริม
ด้านกีฬาและนันทนาการ

โครงการที่ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
• โครงการเลือกตั้ง
• โครงการ "รักษ์น้ารักป่า
รักษาแผ่นดิน
• โครงการจัดการองค์กร
แห่งการเรียนรู้
• โครงการจัดให้มี
ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน
• โครงการปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ
• โครงการวันเทศบาล
• โครงการวันพ่อแห่งชาติ
• โครงการวันแม่แห่งชาติ
• โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน
• โครงการอบรมศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ
งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ
• โครงการจัดการประชา
ชุมประชาคมหมู่บ้าน
• โครงการสนับสนุนการ
จัดทาแผนชุมชน
งานบริหารงานคลัง
• โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
• โครงการอุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้าง

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย
• โครงการจัดตั้งศูนย์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน
• โครงการสร้างวินัย
จราจรขับขี่ปลอดภัย
ให้แก่เยาวชนและ
ประชาชน
• โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

ด้านการ
ดาเนินงานอื่น

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศึกษา
• ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
• โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
• โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
• โครงการพัฒนาคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชุมชนต้นแบบ
• โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.
• โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะในชุมชน
• โครงการรณรงค์
ประหยัดทรัพยาการน้า
• โครงการวังศาลาสีเขียว

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์
• โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ของเทศบาล

งานไฟฟ้าถนน
• โครงการก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค
• โครงการก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ
• โครงการด้านไฟฟ้า
สาธารณะ

งานระดับก่อนวันเรียน
และประถมศึกษา
• โครงการกิจกรรมวัน
เด็ก
• โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
• โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็ก
เยาวชน
• โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
• โครงการจัดซื้อสื่อ
เทคโนโลยีฯ (รร.บ้าน
หนองสะแก)
• โครงการจัดหาสื่อ วัสดุ
อึปกรณ์ การแสดง
ประกอบการเรียนการ
สอน (รร.บ้านหนอง
สะแก)
• โครงการส่งเสริมการ
เรียนการสอนที่
สอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางสมอง (รร.วัดหนอง
เสือ)
• โครงการจัดซื้อเครื่อง
เล่นสนามเด็กเล่น (รร.
วัดโพธิ์ศรีสุขาราม)
• โครงการอุดหนุนกลุ่ม
กีฬาชาววัง

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานงบกลาง

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน
• โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
• โครงการทัศนศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ให้กับกลุ่มต่างๆ
• โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่
• โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพสู่ OTOP
• โครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน
• โครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
• โครงการสัมพันธ์รัก
พิทักษ์ครอบครัว
• โครงการอบรมวห้
ความรู้เพื่อป้องกันภัย
ยาเสพติด
• โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด

งานกีฬานันทนาการ
• โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์
• โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา

งานงบกลาง
• โครงการจ่ายเบี้ยยังชะ
ผู้สูงอายุ
• โครงการเบี้ยยังชีพผู้
พิการ
• โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
• โครงการประเพณีสาคัญ
ทางศาสนา
• โครงการวันลอยกระทง
• โครงการวันสงกรานต์

