
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านไร ่  ๔๖ 
 

บทที่  4   
รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร ่ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นจุดมุ่งหมายและความคาดหวังที่จะ
ให้เกิดข้ึนหรือบรรลุวัตถุประสงค์ในอนาคต  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร ่  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดกลาง  ที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ดังนี้ 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

       แนวทางการพัฒนา 
   1.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน ,สะพาน, ท่อระบายน้ า   
   1.2 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  ฝายน้ าล้น  ขุดลอกห้วย  หนอง คลอง บึง  สระ ฯลฯ 
   1.3 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ  ประปา  บ่อบาดาล 
   1.4 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  / ติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย 
       ตัวช้ีวัด 
   1. จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า 
   2. จ านวนก่อสร้างฝาย  อ่างเก็บน้ า  ล าห้วย   หนอง  คลอง  บึง  สระ ฯลฯ 
   3. จ านวนก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ  ประปา  บ่อบ่ดาลและโทรศัพท์ 
   4. จ านวนก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  /ติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย 
 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

      แนวทางการพัฒนา 
   1.  การพัฒนาและและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน  สังคม และคุณภาพชีวิต 
   2.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ 
   3.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข  สุขภาพและอนามัย  
   4.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

     ตัวช้ีวัด 
   1.  จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษา 
   2.  จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี  

3.  จ านวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
4.  จ านวนประชากรที่เข้าสู่ระบบสวัสดิการชุมชน 

 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

  แนวทางการพัฒนา 
   1.   การรักษาความม่ันคง  ความปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สิน            
   2.  งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย                            
  ตัวช้ีวัด  
   1.  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  
   2.  จ านวนประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรม 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านไร ่  ๔๗ 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม  การลงทุน  ด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว    
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

  แนวทางการพัฒนา 
   1.  พัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร  
   2.  พัฒนางานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ตัวช้ีวัด 
   1.  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยว  
   2.  จ านวนประชาชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
  แนวทางการพัฒนา 
   1.  งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ตัวช้ีวัด 
   1.  จ านวนประชากรที่ร่วมโครงการ 
   2.  จ านวนครัวเรือนที่มีถังขยะใช้และก าจัดขยะด้วยตัวเอง 
 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

  แนวทางการพัฒนา 
1.  งานด้านส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และการสืบสานภูมิ     
ปัญญาท้องถิ่น  

  ตัวช้ีวัด  
   1.จ านวนการจัดงานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.จ านวนประชาชนและหมู่บ้านที่ร่วมจัดงานประเพณี 
 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
แนวทางการพัฒนา 

1.  พัฒนาคุณภาพการเมืองการบริหารให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี   

   2.  พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ตัวช้ีวัด 

1.  จ านวนโครงการที่ด าเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องความต้องการ
ของประชาชน 

   2.  จ านวนประชาชนที่ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ 
   3.  จ านวนบุคลากรท้องถิ่นท่ีได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
   4.  จ านวนหน่วยงานอื่นที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านไร ่  ๔๘ 
 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
พันธกิจ:  1. จัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารรูปการขั้นพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพื้นที่   
  2. จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง 
  3. จัดให้มีการบ ารุงรักษาถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมาและการเกษตร 
เป้าประสงค์: พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุม  โดยก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น  

เส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ า ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบโทรคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  : จ านวนถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  อาคาร  สถานที่  หอกระจายข่าว และ
ไฟฟ้าสาธารณะ ที่ได้มาตรฐาน และเพ่ิมขึ้น 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.1   ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บ ารุงรักษาถนน   
สะพาน   ท่อระบายน้ า             

จ านวนถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
สถานที่ หอกระจายข่าว และไฟฟ้าสาธารณะ เพิ่มขึ้น 

1.2  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า  ฝายน้ าล้น  ขุดลอก  ห้วย  
หนอง  คลอง บึง สระ 

จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

1.3 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา  
บ่อบาดาล 

จ านวนระยะทางทางในการขยายเขต   จ านวนบ่อน้ า
บาดาลที่เพิ่มข้ึน 

1.4  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ / ติดตั้งและ
ซ่อมแซมเสียงตามสาย 

จ านวนอาคารเอกนกประสงค์ที่เพ่ิมขึ้น  จ านวนครั้งที่
ซ่อมเสียงตามสาย 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส่วนโยธา /  ส านักงานปลัด 
 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อ

รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านไร ่  ๔๙ 
 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
พันธกิจ: 1. พัฒนาการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในต าบลให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

2. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุรภาพชีวิตของประชาชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง  

เป้าประสงค์: ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี  มีรายได้จากภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
อย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน  สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการ 

2.การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา  กีฬาและ
นันทนาการ 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการ 

3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการสาธารณสุข  
สุขภาพและอนามัย 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส่วนการศึกษาฯ /ส่วนสวัสดิการสังคม/ส่วนสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

,  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านไร ่  ๕๐ 
 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
พันธกิจ:  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
เป้าประสงค์: ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีเพ่ิมมากข้ึน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   ปริมาณการเกิดอาชญากรรมลดลง 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. การรักษาความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จ านวนการเกิดอาชญากรรม  

2. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
 

จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ / อุบัติภัย 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด  
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

,  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านไร ่  ๕๑ 
 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตร และการท่องเที่ยว 
พันธกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการท่องเที่ยว  
เป้าประสงค์ นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   จ านวนนักท่องเที่ยว 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.งานด้านการส่งเสริมการเกษตร   จ านวนผลผลิต/ไร่ 
2.งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว จ านวนนักท่องเที่ยว 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด /ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีมีคุณภาพได้มาตรฐาน  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพขีด

ความสามารถด้านการเกษตร   ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านไร ่  ๕๒ 
 

 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ ป่าไม้/ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีปริมาณป่าไม้เพิ่มข้ึน และปริมาณขยะ 

ลดลง 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์     จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. งานด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    

จ านวนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด /ส่วนสวัสดิการสังคม/ส่วนสาธารณสุข 
 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒ นาองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  :ยุทธศาสตร์ที่  7  การบริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมแบบยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านไร ่  ๕๓ 
 

 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
พันธกิจ  ส่งเสริม  สนับสนุน การศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ การศึกษาดี  ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อไป 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์     จ านวนกิจกรรม 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. งานด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ านวนกิจกรรม 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด / ส่วนการศึกษาฯ 
 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มี

คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านไร ่  ๕๔ 
 

 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7   ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง และการบริหารกิจหารบ้านเมืองที่ดี 
พันธกิจ  การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ การบริหารงานขององค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  ร้อยละของการประเมินตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพการเมืองการบริหารให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ผลคะแนนการตรวจ LPA    

2.พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ 

 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด /ส่วนการคลัง/ส่วนโยธา/สว่นการศึกษาฯ/ส่วนสวัสดิการสังคม/ส่วนสาธารณสุข 
 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

แบบ ยท.03 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านไร ่  55 
 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ แบบ ยท.๐๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
            ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามพันธ

กิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทาง
การตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศ
ในประชาคม
อาเซียน 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้ครอบคลุม 
โดยการก่อสร้าง 
พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน 

จ านวนถนน 
สะพาน ทางเท้า 
ท่อระบายน้ า 
อาคาร สถานที ่
หอกระจา่ยขา่ว 
และไฟฟ้า
สาธารณะเพิ่มขึ้น 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑.ก่อสร้างปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน ทอ่ระบาย
น้ า 

จ านวนถนน 
สะพาน ทางเท้า 
ท่อระบายน้ า 
อาคาร สถานที ่
หอกระจา่ยขา่ว 
แลพไฟฟ้า
สาธารณะเพิ่มขึ้น 

ปีละ ๑๖ 
หมู่บ้าน 

ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน ทอ่ระบาย
น้ า ๑๖๘  โครงการ 

ส่วนโยธา/
หน่วยงานอื่น 

  

          ๑ ๑ ๑ ๑ ๒.ก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ า ฝายน้ าล้น ขุด
ลอกห้วย หนอง 
คลอง บึง สระ 

จ านวนแหล่งน้ า
เพื่อการอุปโภค-
บริโภค และ
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ปีละ ๑๖ 
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ฝายน้ าล้น ขุดลอก
ห้วย หนอง คลอง 
บึง สระ ๗๐  
โครงการ 

ส่วนโยธา/
หน่วยงานอื่น 

  

          ๑ ๑ ๑ ๑ ๓.ก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟ้า ไฟฟ้า
สาธารณะ ประปา 
บ่อบาดาล 

จ านวนระยะทาง
ในการขยายเขต 
จ านวนบอ่น้ า
บาดาลที่เพิ่มขึ้น 

ปีละ ๑๖ 
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟ้า ไฟฟา้
สาธารณะ ประปา 
บ่อบาดาล ๓๙ 
โครงการ 

ส่วนโยธา/
หน่วยงานอื่น 

  

          ๑ ๑ ๑ ๑ ๔.ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 
ติดต้ังและซ่อมแซม
เสียงตามสาย 

จ านวนอาคาร
เอนกประสงค์ที่
เพิ่มขึ้น จ านวน
ครั้งที่ซ่อมเสียง
ตามสาย 

ปีละ ๑๖ 
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์/
ติดต้ังและซ่อมแซม
เสียงตามสาย ๘ 
โครงการ 

ส่วนโยธา/
หน่วยงานอื่น 
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             แบบ ยท.๐๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
          ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามพันธ

กิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ ๒.การ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
และความเป็นอยู่
ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 

การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีความ
กินดีอยู่ด ีมีรายได้
จากภาคเกษตร
เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน 

ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

๑ ๑ ๑ ๑ ๑.การพัฒนาและ
ส่งเสริมสวัสดิการ
ชุมชน สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ปีละ ๑๖ 
หมู่บ้าน 

การพัฒนาและ
ส่งเสริมสวัสดิการ
ชุมชน สังคมและ
คุณภาพชีวิต ๒๔ 
โครงการ 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 

  

          ๑ ๑ ๑ ๑ ๒.การพัฒนาและ
ส่งเสริมด้าน
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 

จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ปีละ ๑๖ 
หมู่บ้าน 

การพัฒนาและ
ส่งเสริมด้าน
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ ๘๑ 
โครงการ 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 

  

          ๑ ๑ ๑ ๑ ๓.การพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านการวส
ธารณสุข สุขภาพ
และอนามยั 

จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ปีละ ๑๖ 
หมู่บ้าน 

การพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านการวส
ธารณสุข สุขภาพ
และอนามยั ๑๙ 
โครงการ 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 
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             แบบ ยท.๐๔ 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชมุชน /สังคมและการรักษาความสงบภายใน 
          ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามพันธ

กิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ ๒.การ
พัฒนาคุณภาพชวีิต
และความเป็นอยู่
ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 

การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการ
รักษาความสงบ
ภายใน 

ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนเพิ่ม
มากขึ้น 

ปริมาณการเกิด
อาชญากรรม
ลดลง 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑.การรักษาความ
มั่นคง ความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

จ านวนการเกิด
อาชญากรรม 

ปีละ ๑๖ 
หมู่บ้าน 

การรักษาความ
มั่นคง ความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน ๙ 
โครงการ 

ส านักปลัด   

          ๑ ๑ ๑ ๑ ๒.งานด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภยั 

จ านวนการเกิด
อุบัติเหตุ/
อุบัติภัย 

ปีละ ๑๖ 
หมู่บ้าน 

งานด้านการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณะภยั  ๑๘ 
โครงการ 

ส านักปลัด   

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตร และการท่องเท่ียว 

          ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามพันธ
กิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 

๑.การพัฒนา
ศักยภาพขีด
ความสามารถดา้น
การเกษตร ๒.การ
พัฒนาศักยภาพ
การท่องเท่ียว 

การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน
ด้านการเกษตรและ
การท่องเท่ียว  

นักท่องเที่ยวมาเท่ียว
ชมแหล่งท่องเท่ียวได้
ทุกฤดูกาล 

จ านวน
นักท่องเที่ยว 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑.งานด้านการ
ส่งเสริมการเกษตร 

จ านวนผลผลิต/
ไร่ 

ปีละ ๑๖ 
หมู่บ้าน 

งานด้านการส่งเสริม
การเกษตร ๑๒ 
โครงการ 

อบต.บ้านไร่   

          ๑ ๑ ๑ ๑ ๒.งานด้านการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จ านวน
นักท่องเที่ยว 

ปีละ ๑๖ 
หมู่บ้าน 

งานด้านการส่งเสริม
การท่องเท่ียว ๙ 
โครงการ 

อบต.บ้านไร่   
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             แบบ ยท.๐๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
         ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามพันธ

กิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมแบบ
ยั่งยืน 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล้อม 

ป่าไม้/ชุมชน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มี
ปริมาณป่าไม้เพิ่มขึ้น 
และปริมาณขยะ
ลดลง 

จ านวนกิจกรรมที่
ได้ด าเนินการ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑.งานด้านการ
อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จ านวนกิจกรรมที่
ได้ด าเนิการ 

ปีละ ๑๖ 
หมู่บ้าน 

งานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ๓ 
โครงการ 

อบต.บ้านไร่   

               

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามพันธ

กิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

การศึกษาด ีศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จ านวนกิจกรรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑.งานด้านส่งเสริม
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
การสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จ านวนกิจกรรม ปีละ ๑๖ 
หมู่บ้าน 

งานด้านส่งเสริม
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
การสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ๒๑ 
โครงการ 

อบต.บ้านไร่   

               

               

               

               



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านไร ่  59 
 

             แบบ ยท.๐๔ 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
            ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท.

ในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ตามพันธ

กิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ ์

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชิวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  

การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 
  

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
  

การบริหารงานของ
องค์กรตามหลักธรร
มาภิบาล 
  

ร้อยละของการ
ประเมินตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
  

๑ ๑ ๑ ๑ ๑.พัฒนาคุณภาพ
การเมืองการ
บริหารให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

ผลคะแนนการ
ตรวจ LPA 

ปีละ ๑๖ 
หมู่บ้าน 

.พัฒนาคุณภาพ
การเมืองการบริหาร
ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี๕๘ 
โครงการ 

อบต.บ้านไร่   

๑ ๑ ๑ ๑ ๒.พัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวนบุคลากร
ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมในการ
พัฒนาความรู้
ความสามารถ 

ปีละ ๑๖ 
หมู่บ้าน 

พัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๙  
โครงการ 

อบต.บ้านไร่   

 


