
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.นาสี

ยทุธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนาสี ซ่ึงเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสี ท่ีกําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาสี ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดหนองบัวลําภู อําเภอสุวรรณคูหา และแผนชุมชนตําบลนาสี

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลนาสี มีรายละเอียด ดังน้ี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

เป้าประสงค์
1. มีระบบคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีได้มาตรฐานและเพียงพอ ต่อ

ความต้องการของประชาชน
2. มีแหล่งท่องเท่ียวและที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับนักท่องเท่ียวและประชาชนในพ้ืนท่ี
3. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคม และเข้าถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง

และมีคุณภาพ สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน เด็ก และเยาวชน
มีการออกกําลังกายมากขึ้น

4. ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

5. ประชาชนมีความรู้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชนมีความเข้มแข็ง ห่างไกล ยา
เสพติด สามารถพ่ึงพาตนเองได้

6. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มีการลดปริมาณขยะและกําจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ

7. องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ประชาชนได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพ ประชาชนมี
จิตสํานึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ตัวช้ีวัด



1. จํานวนถนน ท่อ/รางระบายนํ้า นํ้าประปา ไฟฟูาส่วนภูมิภาค ไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ
เสียงตามสาย และศาลาประชาคมได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพ่ิมข้ึน

2. จํานวนสระน้ําคลอง อ่างเก็บน้ํา และบ่อน้ําบาดาลได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนเพ่ิมข้ึน

3. มีจํานวนแหล่งท่องเท่ียวและท่ีพักผ่อนหย่อนใจเพ่ิมมากขึ้น
4. ร้อยละ/จํานวนของประชาชนท่ีได้รับเบี้ยยังชีพ การสงเคราะห์และพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ

ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้อย่างทั่วถึง
5. ร้อยละ/จํานวนของประชาชนท่ีได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
6. ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตที่ดี
7. ร้อยละของประชาชนที่มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ร้อยละของจํานวนประชาชน/จํานวนหมู่บ้านมีความเป็นระเบียบ ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน
9. ร้อยละของจํานวนประชาชน/จํานวนหมู่บ้านที่มีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
10. ร้ อ ยละขอ งประช าชน /หมู่ บ้ า นมี ส่ ว น ร่ ว ม ใ นก า รอนุ รั ก ษ์ แ ละ ใ ช้ ป ร ะ โ ยช น์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างย่ังยืน
11. ร้อยละของประชาชน/จํานวนหมู่บ้านมีส่วนร่วมการบริหารและการบริการตามหลักการ

บริหารจัดการท่ีดี

ค่าเป้าหมาย
๑. ประชาชนได้รับบริหารด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๒. ประชาชนมีความรู้และบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

๓. ประชาชนมีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพ

๔. มลภาวะและส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษทําให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความ

ยากจน
1.1 ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร
2.2 พัฒนาการคมนาคม
2.3 พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
3.2 ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และปราชญ์ชาวบ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี

5.1 ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.2 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
5.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน
5.6 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคนและสังคม
6.1 ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
6.2 สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้

พ่ึงพาตนเองได้
6.3 ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา
7.1 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและประชาชนได้ออกกําลังกาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสี เป็นการกําหนดการ

พัฒนาที่ครอบคลุมภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาสี ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ จํานวน 7 ยุทธศาสตร์ และ 19 กลยุทธ์ ดังน้ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
1.1 ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาของ

เศรษฐกิจ พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร
2.2 พัฒนาการคมนาคม
2.3 พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

3.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
3.2 ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ถูกหลักวิชาการ
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และปราชญ์ชาวบ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี

5.1 ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.2 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
5.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน
5.6 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคนและสังคม
6.1 ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
6.2 สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้

พ่ึงพาตนเองได้
6.3 ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
7.1 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและประชาชนได้ออกกําลังกาย

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของอบต.มีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้




	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.นาสี

