
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

วิสัยทัศน 
  “ทองถ่ินนาอยู มุงสู AEC คุณภาพชีวิตดี  มีการศึกษา สงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ยุทธศาสตร 
  1. ดานโครงสรางพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภค 
  1. แนวทางการกอสรางปรับปรุง และพัฒนาระบบคมนาคมทางบก 
       2. แนวทางการปรับปรุง ซอมแซม ขยายเขตดูแลระบบประปาหมูบาน 
              3. แนวทางการจัดหาพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค และบริโภค 
             4. แนวทางการขยายเขต และบํารุงรักษาระบบไฟฟา 

5. แนวทางการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมศาลาประชาคม ศาลาอเนกประสงค  อาคาร
สํานักงาน เมรุเผาศพพรอมศาลาพักญาติ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  2. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   1.  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
   2.  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการศึกษาและกีฬา 
   3. แนวทางการพัฒนาสงเสริมสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย 
   4.  แนวทางการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
   5.  แนวทางการจัดสวัสดิการแกสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาสทางสังคม 
  3. ดานการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง 
   1.  แนวทางการรักษาความสงบเรียบรอยสรางความเขมแข็งใหชุมชน 
   2.  แนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
   3.  แนวทางการสงเสริมการปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน 
   4.  แนวทางการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนผูประสบภัย 
   5.  แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนพรอมสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  4. ดานการบริหารจัดการท่ีดี 
   1.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
   2.  แนวทางการพัฒนาการใหบริการขอมูลขาวสารแกประชาชน 
   3.  แนวทางสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานอ่ืนในการบริหารงาน 

4.  แนวทางการอุดหนุนหนวยงานราชการ องคกรเอกชนตามโครงการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี
แต อปท. มิได ดําเนินการเอง 
5.  แนวทางการพัฒนาการจัดการภายในสํานักงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ในประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

5.  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
     1.  แนวทางการพัฒนา สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     2.  แนวทางการ การบํารุงรักษาท่ีสาธารณะภายในตําบล 
     3.  แนวทางการพัฒนา การบริหารจดัการขยะและความเปนระเบียบเรียบรอย 
 
 



เปาประสงค 
 1. การคมนาคมขนสงมีความพรอมสามารถรองรับการคมนาคมขนสงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 
 2. ระบบไฟฟา ประปา มีความเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
 3. แหลงน้ําตามธรรมชาติสามารถกักเก็บน้ําไดในปริมาณท่ีเพียงตอความตองการของประชาชน 
 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ ชุมชนสะอาดปราศจากขยะและมลพิษ 
 5. เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผูดอยโอกาสไดรับการสงเคราะหและสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 6. เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนุนดานการศึกษาท่ีเพียงพอ 
 7. ประชาชนสืบทอดศาสนา รักษาวฒันธรรมประเพณีอันดีงามไว 
 8. บุคลากรมีศักยภาพการทํางานตามหลักธรรมาภิบาลในการใหบริการประชาชน 
 9. ประชาชนมีความรูดานวิชาการในการประกอบอาชีพและเพ่ิมมูลคาสินคา  
 10. ประชาชนมีความรักใครสามัคคีกัน มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาทองถ่ินตนเอง  

ตัวช้ีวัด 
   ๑.  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีแหลงน้ําในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนรอยละ  ๕ 
   ๒.  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ  ๘๐  
   ๓.  ประชาชนมีความรูมากข้ึนรอยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู 

๔.  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลรอยละ ๘๐ มีความรูและมีสวนรวมในการ
พัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

   ๕.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนรอยละ  ๑๐  
   ๖.  ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ ๕  และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน 
   7.  ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลรอยละ  ๖๐  นาอยูอยางสงบสุข  
   ๘. การบริการจัดการขององคการบริหารสวนตําบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงรอยละ  ๖๐  
คาเปาหมาย 

๑.  ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒.  ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได    
๔.  มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข     
๕.  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

กลยุทธ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ

การอุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
๒)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ พืชและเมล็ดพันธุ พืชท่ีดี มีคุณภาพ สงเสริมให เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม ลดตนทุน  เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการ
ถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร สงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหนวยและ
เพ่ือการอนุรักษ และเพ่ิมชองทางตลาด 

๔)  สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและ
ชุมชนใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ประชาชน 



และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานใน
ทองถ่ิน   

๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ดําเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความ

ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) สงเสริม
สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความ
จําเปนและความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 

๘)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ทองถ่ินโคราช  โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

๙)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายใน
องคกร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานตางๆ  ในการเตรียมความ
พรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ี
สําคัญ สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณ สรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทํา
ระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร 

๑)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีจําเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
๓)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห 
  ๖) แผนงานสรางความเขมแข็ง 
  ๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๘) แผนงานงบกลาง 
  ๙) แผนงานการพาณิชย 



ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบรหิารสวนตําบล     

เปาประสงค  

ตัวชี้วัด 

คาเปาหมาย 

จุดยนืทางยุทธศาสตร 


