
 
 

          แบบ ยท. ๐1 

3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าไม้ (พ.ศ. 2561-2564) 

 
 
                        

 
 
                        

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด

กาญจนบุร ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 

 

ยุทธศาสตร์ที่  1 

ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาด้านศาสนา  
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาด้าน
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  1 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาล
ต าบลท่าไม ้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต/คุณค่าทางสงัคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพ

การเมืองการบริหาร
และการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่  3 

  การจัดระเบียบชุมชน   

  สังคม/ การรักษา   

ยุทธศาสตร์ที่  5 

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี/ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

      ยุทธศาสตร์ที่  4 

การบริหารจัดการ 

สิ่งแวดล้อมและ



 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าไม้ 

 

 

 

               

                                                                                  

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ท่าไมเ้มืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

พันธกิจ 
ส่งเสริมระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
และโครงสร้าง
พื้นฐานในชุมชน 

ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน
ด ารงชีวิตอย่างมี

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน 

เป้าประสงค ์

ประชาชนมีระบบการ
คมนาคมขนส่ง และ
สาธารณูปโภคที่มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
เพียงพอ เพื่อรองรับความ
เจริญในอนาคต และเพื่อ   
การด ารงชีวิตที่ดี 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ 
ตรวจสอบ เพื่อความ
โปร่งใสในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา การ
สาธารณสุข การศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนสู่
สังคมที่เข้มแข็ง 

บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม สร้าง
จิตส านึกชุมชนในการมี
ส่วนร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุณค่าทางสังคม 

จัดระเบียบชุมชนสังคมและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมืองการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์การพัฒนา 

การคมนาคมและขนส่ง 
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

 

 -สวัสดิการสังคม 
 -การศึกษา 
 -การกีฬาและนันทนาการ 
-การสาธารณสุข 

-การจัดระเบียบสังคม 
-การป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

-ทรัพยากรธรรมชาติ 
-สิ่งแวดล้อม 
-การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

- การศาสนา  วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร 

-การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ 

ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ ยกระดับ
รายได้ของ
ประชาชน  

ส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนไดรับการ
ดูแลคุณภาพชีวิตใน
ทุกๆด้านอย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง 

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

 

พัฒนา
ประสิทธิภาพของ
บุคลากรและการ
ให้บริการประชาชน 

พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้และสร้างจิต
สาธารณะในการ
ให้บริการประชาชน 

แบบ ยท. ๐2 



 
 

 
 
 
 
 

แผนงาน 9 แผนงาน
แผนงาน 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 
 

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข 

ผลผลิต/
โครงการ 

1. โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย
และความเป็นธรรมในชุมชนเพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 
2. โครงการฝึกอบรมกฏหมาย
เบื้องต้นการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ 
4. โครงการจัดเวทีประชาคม
แผนพัฒนาเทศบาล 
5. โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
 

1.โครงการท่าไม้   เมืองน่าอยู่ 
2. โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์ 
3. โครงการรณรงค ์
 

  

 

1. โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัยให้กับโรงเรียนภายในเขต
เทศบาล 
2..โครงการอบรมอาสาสมัคร
การแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ)เทศบาล
ต าบลท่าไม ้
3..โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน
เทศบาลต าบลท่าไม ้
4..โครงการท่าไม้  ร่วมใจต้านภัยยา
เสพติด 
5.โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน  
ต้านการป้องกัน/บรรเทาสาธารณภัย 
6. โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ 
    พฒันาเด็กเล็ก 

2. โครงการเข้าค่ายเยาวชนห่างไกล 
    ยาเสพติด 
3. โครงการกีฬาสีหนูน้อย 
4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
5. โครงการอาหารกลางวันเด็ก 
     นักเรียน 
6. อุดหนุนโรงเรียนวัดคร้อพนัน  
    โครงการน้อมน าหลักเศรษฐกิจ 
    พอเพียงสู่สถานศึกษา  
7. อุดหนุนโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 
    โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

1.โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 
2.อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลท่าไม ้
 
 
 

แบบ ยท. ๐2 



 
 

 
 
 
 
 

แผนงาน 10 แผนงาน
แผนงาน 

   แผนงานเคหะชุมชน 
 

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานงบกลาง 

ผลผลิต/โครงการ 

1.โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
2.ปรับปรุงถนนแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต Overlay 
3. โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม 
4. โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองชลประทาน 
5. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
6. โครงการวางท่อระบายน้ า 
7. โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 
8. โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ 
 

1. กิจกรรมการแจกเบี้ยยังชีพ  

    - ผู้สูงอายุ   

    - ผู้พิการ   

     - ผู้ ป่วยเอดส์ 

1.โครงการจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐาน (จปฐ) 
2.โครงจัดเวทีประชาคมการเลือกต้ัง
คณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระ 
3.โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับต าบล 
4.โครงการวันคนพิการสากล,วัน
ผู้สูงอายุ 
5.โครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได้ 
6.โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 
7.โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
8.โครงการศูนย์ป้องกันการกระท า
ความรุนแรงในครัวรัว 
9.โครงการอบรมการจัดท าแผนชุมชน 

 

1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
เขตเทศบาล 
2.โครงการส่งเสริมกีฬาและจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุก
ระดับ 
3.โครงการ 12  สิงหามหาราชินี 
4.โครงการเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 
5.โครงการจัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 
6.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
ธันวา มหาราช 
7.โครงการวันลอยกระทง 

แบบ ยท. ๐2 

1.โครงการเปลี่ยนพื้นไม้และ
ถังพักน้ าใส หมู่ 6 และหมู่ 7 
2.โครงการวางท่อประปา
หมู่บ้าน 

  

 

แผนงานการพาณิชย ์



 
 

 

 


