
 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
น้้า ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  

 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจาก
ฐานการเกษตร และฐานชุมชนท่ี
เข้มแข็งและย่ังยืน  

 

การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต  

 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดีและบริการสู่สากล  

 

การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและระบบการ
จัดการเรียนรู้ 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ 

ต้าบลทับหมันมีดิน น้้า ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการ
เกษตรคุณภาพ พื้นที่การเกษตรมีความ
สมบูรณ์เพิ่มมากข้ึน 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ 

ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนมี
วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้รับการ
พัฒนาอย่างรอบด้านและทั่วถึง 

เป้าประสงค์ท่ี ๓ 

พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และ
เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน เพื่อสร้าง
สังคมที่มีคุณภาพ 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๔ 

คุณภาพการบริการขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลมีความพร้อมสู่สากลและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ท่ี ๕ 

องค์การบริหารส่วนต าบลพัฒนาการจัด
การศึกษา และระบบการจัดการเรียนรูใ้ห้ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ 

ก่อสร้างพัฒนา
ปรับปรุงบ้ารุง
แหล่งน้้า และ
สร้างจิตส้านึก
และความ
ตระหนักใน  
การจัดการ
ทรัพยากรน้้า
และส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี ๓ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท้า
การเกษตร
ทฤษฎีใหม่ และ
การด้าเนินชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

กลยุทธ์ท่ี ๔
ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ท่ี ๒ 

การบริหาร
จัดการและ
รณรงค์การ
ก าจัดขยะมูล
ฝอย 

กลยุทธ์ท่ี ๕
ส่งเสริมและเพ่ิม
ทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและ
กลุ่มอาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี ๖

ก่อสร้างพัฒนา

ปรับปรุงบ้ารุง

เส้นทาง

คมนาคม และ

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๗

ป้องกันการแพร่

ระบาดของ

โรคติดต่อ และ

ส่งเสริมสุขภาพ

ด้านการกีฬา

และนันทนาการ

ให้กับประชาชน 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๘

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา คนพิการ 

แลผู้ด้อยโอกาส  

และเสริมสร้าง

ความม่ันคง

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

ให้กับประชาชน 

 

กลยุทธ์ท่ี ๙

ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนและ

องค์กรทุกภาค

ส่วน  

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑๐

พัฒนาบุคลากร

ให้มีความรู้ 

ความสามารถ

และทักษะ 

 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑๑

พัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการ 

ศึกษา ระบบการ

จัดการเรียนรู้ 
และสนับสนุน

แหล่งเรียนรู้ของ

ท้องถ่ินเพ่ือรอง 

รับประชาคม

อาเซียน    12 
12 

“โครงสร้างพื้นฐานเกื้อกูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น   ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ” 
 

วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย  
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทั่วถึงทุกพื้นที่ 
ประชาชนมีรายได้เพียงพอ สามารถพึ่งตนเองได ้

ทรัพยากรธรรมชาติในต้าบลสมบูรณ์และ
เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีภายในต้าบล 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้าถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน 

อบต.ทับหมันมีการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ด ี

ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

แบบ ยท. 02 



 

 

แผนงาน เคหะและชุมชน สาธารณสุข เกษตร อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สังคม 

สงเคราะห ์
การรักษาความ

สงบภายใน 
บริหารทั่วไป งบกลาง 

กลยุทธ์ท่ี ๑ 

ก่อสร้างพัฒนา
ปรับปรุงบ้ารุง
แหล่งน้้า และ
สร้างจิตส้านึก
และความ
ตระหนักใน  
การจัดการ
ทรัพยากรน้้า
และส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี ๓ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท้า
การเกษตร
ทฤษฎีใหม่ และ
การด้าเนินชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

กลยุทธ์ท่ี ๔
ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ท่ี ๒ 

การบริหาร
จัดการและ
รณรงค์การ
ก าจัดขยะมูล
ฝอย 

กลยุทธ์ท่ี ๕
ส่งเสริมและเพ่ิม
ทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและ
กลุ่มอาชีพ 

กลยุทธ์ท่ี ๖

ก่อสร้างพัฒนา

ปรับปรุงบ้ารุง

เส้นทาง

คมนาคม และ

ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๗

ป้องกันการแพร่

ระบาดของ

โรคติดต่อ และ

ส่งเสริมสุขภาพ

ด้านการกีฬา

และนันทนาการ

ให้กับประชาชน 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๘

พัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี 

คนชรา คนพิการ 

แลผู้ด้อยโอกาส  

และเสริมสร้าง

ความม่ันคง

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

ให้กับประชาชน 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๙

ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนและ

องค์กรทุกภาค

ส่วน  

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑๐

พัฒนาบุคลากร

ให้มีความรู้ 

ความสามารถ

และทักษะ 

 

 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑๑

พัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการ 

ศึกษา ระบบการ

จัดการเรียนรู้ 
และสนับสนุน

แหล่งเรียนรู้ของ

ท้องถ่ินเพ่ือรอง 

รับประชาคม

อาเซียน 

 

 

 
การศึกษา 
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