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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  คติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่งคงและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สังคมไทยมีความเป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ําน้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ระบบบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบโปร่งใส ตรวจสอบได้
และมีส่วนร่วมจากประชาชน 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ปี 2560-2564) 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ปี 2560-2564) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมที่บริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีต่างๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติปละ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ทําให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 จึงจําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้ 
  (1) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
  (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
  (4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2) ยุทธศาตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
  3) ยุทธศาตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งแลยั่งยืน 
  6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ       
ธรรมมาภิบาลในสังคมไทย 
  7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 



- 14 - 
 

1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด / องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  1. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวนเดือน
กรกฎาคม 2559 พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี 
  วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งอนาคต แหล่งของการลงทุน และแท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีภูมิปัญญา 
และนวัตกรรมที่แข่งขันได้ระดับสากล” 
  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการกับชุมชน
เพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความโดดเด่นของการท่องเที่ยวด้วยการผสมผสานกับระหว่าง
เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ่งแวดล้อม การฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศ
ของแม่น้ําเจ้าพระยา/ปุาสัก และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะด้วยนวัตกรรมแห่งชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2557-2560) (ฉบับทบทวน เดือน
กันยายน 2559 ) 
  วิสัยทัศน์ “เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข” 
  พันธกิจ :  
   1. นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
   2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 
   3. จัดให้มีการคุ้มครอง ปูองกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อย
โอกาสเพ่ือให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง 
   4. จัดให้มีการบริหารภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาครวดเร็ว
และมีคุณภาพ 
   5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
มอบหมายหรือที่มีหมายกําหนด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้
มาตรฐานสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูปัญญาไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
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  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2557 – 2561)
 วิสัยทัศน์  

“สระบุรีเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนําด้านการศึกษา ชาวประชามีคุณภาพชีวิตที่ดี สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม น้อมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”  

  เพ่ือนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จึงกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์หลักในการดําเนินงาน 7 ด้าน ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่กรบริหารจัดการที่ดี 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.
2561-2564) 
  วิสัยทัศน์ “สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหาและ
ศักยภาพของท้องถิ่น พร้อมบูรณาการจัดการร่วมกัน” 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฏีใหม่ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาวะของ
ประชาชน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 6 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา+ 
  แนวทางการพัฒนาที่ 8 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมประจําถิ่น ขนบธรรมเนียม 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวาง มีดังนี้ 

 2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  “ทับกวางน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมก้าวไกล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
 Be livable Tubkwang, progress economic, develop society and step into ASEAN 

 2.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลเมืองทับกวาง  จึงกําหนดยุทธศาสตร์  
เปูาประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเปูาหมาย  กลยุทธ์กรพัฒนา  เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จตรง
ตามเปูาหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไว้ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างโครงข่ายคมนาคม 
   กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 
   กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
   กลยุทธ์ที่ 1.3 วางผังเมืองและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการวาง     
ผังเมือง 
   กลยุทธ์ที่ 1.4 ก่อสร้างปรับปรุง บํารุงรักษา สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อน   
หย่อนใจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ อย่างมีคุณภาพ 
   กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 
   กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชน 
   กลยุทธ์ที ่2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
   กลยุทธ์ที่ 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
   กลยุทธ์ที่ 2.6 แนวทางการพัฒนาสถานธนานุบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่ 3.1 สนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย 
   กลยุทธ์ที่ 3.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวันสําคัญต่างๆ 
   กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา 
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 ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้ านสา ธารณสุข และ บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วม 
   กลยุทธ์ที่ 4.2 ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   กลยุทธ์ที่ 4.3 ส่งเสริม ปูองกัน และรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   กลยุทธ์ที่ 4.4 แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 
   กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาล 
   กลยุทธ์ที่ 5.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาอาคารสถานที่และจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
   กลยุทธ์ที่ 5.3 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
   กลยุทธ์ที่ 5.4 สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   กลยุทธ์ที่ 5.6 พัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เผยแพร่ ฯ 
   กลยุทธ์ที่ 5.7 พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.3 พันธกิจกิจการพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง 
       เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองทับกวาง จึงกําหนดพันธกิจหลักการพัฒนาเพ่ือ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จตรงตามเปูาหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยวางแนวทาง
พันธกิจ หลักการพัฒนา ไว้ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมการจัดระเบียบในชุมชนให้มีความเรียบร้อย สะอาด สวยงาม พร้อมทั้งจัดระเบียบ
ด้านจราจรการคมนาคม สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
  4. ส่งเสริมคุณภาพและบริการด้านสาธารณสุข 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
  6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการทํางาน สร้างระบบการบริหาร
การจัดการที่ด ี
 2.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  1. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
  2. ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลสวยงาม สะอาดปลอดมลพิษ มีสวนสาธารณะและสถานที่พัก 
ผ่อนหย่อนใจเพียงพอสําหรับประชาชน 
  3. จัดการด้านผังเมืองและการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นระบบ 
  4. ประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  5. เยาวชนและประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
  6. ระบบการจัดเก็บการคัดแยกและกําจัดขยะได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ 


