
42 
 

บทที่ ๔ 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 พันธกิจ  :พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้้าอย่างเพียงพอ   
 

เป้าประสงค์   : ประชาชนมรีะบบสาธารณูปโภคครบครัน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 -จ้านวนถนน/ระบบระบายน้้า/ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น    

  -จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับปรับปรุง 
  -จ้านวนพื้นที่ท่ีมีระบบจราจร/ผังต้าบลได้มาตรฐาน 
  -จ้านวนพื้นที่ท่ีมีระบบไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 
    
                            กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.๑  ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ้ารุงรักษาทาง
คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้้า 

จ้านวนการก่อสร้าง ซ่อมแซม/ปรับปรุงทางคมนาคม
สะพาน ระบบระบายน้้าที่เพ่ิมข้ึน 

๑.๒  ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้้าอุปโภค  บริโภค จ้านวนการก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้้าที่เพ่ิมขึ้น 
๑.๓  จัดท้าผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังต้าบล จ้านวนการจัดท้าผังเมืองต้าบล 
๑.๔  พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร จ้านวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 
๑.๕  จัดให้มีไฟฟูาและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง จ้านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:   
1. กองช่าง 
2. ส้านักงานปลัด อบต. 
 
 ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด :ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การ
ท่องเที่ยว และการกีฬา เพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าภู: ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
  
 
 

แบบ ยท. 
๐๓๐๐๐๓๐
๐๓๐๓ 
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-๙๐- 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

พันธกิจ  :ส่งเสริมและพัฒนางานคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน  

ส่งเสริมการจัดการศึกษาส้าหรับเด็กก่อนวัยเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเหมาะสมตามวัย
และพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เป้าประสงค์   : เด็ก คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีสุขภาพอนามัยร่างกายแข็งแรง 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  - ประชากรมีงานท้าและมีรายได้ 

 - ประชากรที่ด้อยโอกาส (คนพิการคนชรา ผู้ปุวยเอดส์) ที่ได้รับการสงเคราะห์เพิ่มข้ึน 
  - เด็กท่ีผ่านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคบังคับ 
  - ผู้ติดยาเสพติดลดลง 
  - ประชาชนในต้าบลล้าภูอออกก้าลังกายเพ่ิมมากข้ึน 
  - ประชากรในพ้ืนที่ต้าบลล้าภู ได้รับการปูองกันจากโรคติดต่อ 
   
           กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๒.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบ
ยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของประชากรในวัยแรงงาน  
(18-60ปี)  ที่มีงานท้าและมีรายได้ 

๒.๒  ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ
ชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   

ร้อยละของประชากรที่ด้อยโอกาส (คนพิการคนชรา 
ผู้ปุวยเอดส์) ที่ได้รับการสงเคราะห์เพ่ิมข้ึน 

๒.๓  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตาม
อัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

ร้อยละเด็กท่ีผ่านการศึกษาข้ันพื้นฐานภาคบังคับ 

๒.๔  ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 

จ้านวนของผู้ติดยาเสพติดลดลง 

๒.๕  ส่งเสริมด้านการออกก้าลังกาย การกีฬา และ
นันทนาการ   

ร้อยละของประชาชนในต้าบลล้าภูอออกก้าลังกาย
เพ่ิมมากข้ึน 

๒.๖  ส่งเสริมการปูองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจน
การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 

อัตราการเกิดโรคติดต่อของประชากรในพ้ืนที่ลดลง 
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                                      -๙๑- 
 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :   
1. ส้านักงานปลัด อบต. 
2. ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
3. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 ความเชื่อมโยง ๑ 

๑.๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด :ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาภาคการผลิต การค้า
ชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยว และการกีฬา เพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
๑.๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าภู: ยุทธศาสตร์ ๒ ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

 ความเชื่อมโยง ๒ 
๒.๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด :ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา       

     เศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒.๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าภู: ยุทธศาสตร์ ๒ ด้านงานส่งเสริม  
     คุณภาพชีวิต 

 
 ความเชื่อมโยง ๓ 

๓.๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด :ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การพัฒนาการพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข
ในพ้ืนที่พิเศษ 
๓.๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต้าบลมะนังตายอ: ยุทธศาสตร์ ๒  ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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                                                    -๙๒- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

พันธกิจ  :ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

เป้าประสงค์  : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-ประชาชนในพื้นท่ีต้าบลล้าภู เข้าร่วมในกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
-ประชาชนที่สัญจรไปมาไม่ได้รับอุบัติเหตุ ,อปพร.มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน/พัฒนาทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 

      
                            กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๓.๑  ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย  

ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

๓.๒  พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
จ้านวนสมาชิก อปพร. ได้รับการฝึกทักษะ
เพ่ิมข้ึน 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:   

๑. ส้านักงานปลัด อบต. 
๒. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 ความเชื่อมโยง  

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด :ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓  การพัฒนาการพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขใน
พ้ืนที่พิเศษ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต้าบลมะนังตายอ: ยุทธศาสตร์ ๓ ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
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                                                           -๙๓- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม 

การลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 

พันธกิจ  :ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างงาน สร้างอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์   : ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างงาน สร้างอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
- ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ 

                - รายได้จากจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน 
                    
                            กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๔.๑  ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่น 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของกลุ่มอาชีพที่สมาชิกยืมเงินสมทบ 

4.3  ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:   

๑. ส้านักงานปลัด อบต. 
๒. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 ความเชื่อมโยง ๑ 

๑.๑ ยุทธศาสตร์จังหวัด :ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาภาคการผลิต การค้า
ชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยว และการกีฬา เพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 

      ๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าภู: ยุทธศาสตร์ ๔ ด้านการ  
               วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 

 ความเชื่อมโยง ๒ 
     ๒.๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด :ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา       
     เศรษฐกิจพอเพียง 

      ๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าภู: ยุทธศาสตร์ ๔ ด้านการ 
               วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
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                                                        -๙๔- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ:พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์   : ท้าให้ประชาชนในพื้นท่ีมีจิตส้านึกและร่วมกันหวงแหนและเห็นความส้าคัญของ                                   
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 - ประชาชนได้ร่วมกันปลูกปุาในต้าบลและร่วมกันดูแลรักษา  

  - การพัฒนาคุณภาพสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
  - ประชาชนในพื้นท่ี เข้าใจถึงวิธีการก้าจัดให้ถูกต้อง 
 

                            กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๕.๑  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมี
จิตส้านึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

จ้านวนหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทุกด้าน 

๕.๒  ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
๕.๓  จัดท้าระบบก้าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจน
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย 

ร้อยละของประชาชนรู้จักวิธีการก้าจัดขยะ 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:   
     ๑. ส้านักงานปลัด อบต. 
     ๒. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 ความเชื่อมโยง 
     ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด :ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา       
     เศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าภู: ยุทธศาสตร์ ๕  ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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-๙๕- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  

จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

พันธกิจ  :ส่งเสริม สนับสนุน และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชน  

เป้าประสงค์  : มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตปะเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป  

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
    -  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานจารีตประเพณี 

              -  เด็ก เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
  

                            กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๖.๑  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม  

จ้านวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ของเด็ก เยาวชนและประชาชน   

จ้านวนเด็ก เยาวชนที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:   

๑. ส้านักงานปลัด อบต. 
     ๒. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ความเชื่อมโยง 
     ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด :ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา       
     เศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าภู: ยุทธศาสตร์ ๖ ด้านศิลปะ  
     วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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                                                            -๙๖- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๗ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
พันธกิจ  :พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรและปรับปรุงองค์กรตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี  

เป้าประสงค์   : ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
- บุคลากรในองค์กรได้พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม 
-อบต.ล้าภูมีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง 
- การพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 - การส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
       - การพัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด้าเนินงานขององค์กรเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน  
                            กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๗.๑ พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 

จ้านวนของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ 

๗.๒ พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้  ตลอด
ถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการบริการ 

๗.๓ พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการบริการ 

๗.๔ ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการบริการ 
๗.๕ พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่การด้าเนินงานขององค์กรเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการบริการ 

 
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก:   

1. ส้านักงานปลัด อบต. 
     2. กองคลัง 
     3. กองช่าง 
     4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 



50 
 

                                            -๙๗- 
 

 ความเชื่อมโยง 
     ๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด :ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา       
     เศรษฐกิจพอเพียง 

      ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต้าบลล้าภู: ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


