
   

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

3.3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า (พ.ศ.2561-2564) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบบั
ที่ 12 

ยุทศาสตร์ที่1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

 

ยุทศาสตร์ที่ ๔ 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ยุทศาสตร์ที่ ๕ 
ด้านความมั่นคง 

 

ยุทศาสตร์ที่ ๖ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพและ 

ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 
 

ยุทศาสตร์ที่ ๗ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 
 

ยุทศาสตร์ที่ ๘ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

 
 

ยุทศาสตร์ที่ ๙ 
การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 
 

ยุทศาสตร์ที่ ๑๐ 
การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ
จังหวัดแพร ่

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ
อปท. ในจังหวัดแพร ่

ยุทธศาสตร์ที่1(ที่ตอ้งท า) 
การเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้อง 
กับศักยภาพของพื้นที่ในด้าน 
- เกษตรคุณภาพสูง  - ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้าน
ไม้สัก - ไม้เศรษฐกิจ   - การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2(ที่ต้องท า) 
จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4(ที่ต้องท า) 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕(ที่ต้องท า) 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖(ที่เลือกท า) 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗(ที่เลือกท า) 
การพัฒนาด้านการศึกษา 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘(ที่เลอืกท า) 
การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟืน้ฟศูาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิน่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9(ที่เลือกท า) 
การพัฒนาด้านการกีฬา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 10(ที่เลือกท า) 
การเพ่ิมขีดความ สามารถในการแข่งขันที่

สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 11(ที่เลือกท า) 
การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ 

วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัยเพ่ือการ
บริการประชาชน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 12(ที่เลือกท า) 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท า       

แผนชุมชน 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด

แพร ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคน

ในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 

ยุทศาสตร์ที่ 2 
การเพ่ิมขีดความ สามารถในการแข่งขันที่

สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
 

ยุทศาสตร์ที่ 3 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า 

ถนน สะพาน 
 
 

ยุทศาสตร์ที่ 4 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 

ยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า      

การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มี
ศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยง

เชิงนิเวศ  ดา้นศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ  เพ่ือเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่าง

ยั่งยืน 
 
 
 

ยุทศาสตร์ที่ ๔ 
ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์    

การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและพลังงานโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสี

เขียว 

ยุทศาสตร์ที่ 5 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทศาสตร์ที่ 6 
ส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตควบคู่กับการอนรุักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
 

ยุทศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้านการศึกษา 

 
 

ยุทศาสตร์ที่ 8 
การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาด้านการกีฬา ยุทศาสตร์ที่ 10 

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
มีคุณธรรม 

 

ยุทศาสตร์ที่ 11 
การพัฒนาอาคารสถานทีแ่ละเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ

อุปกรณ์ใหเ้พียงพอและทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน 
 

ยุทศาสตร์ที่ 12 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทศาสตร์ที่ 13 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท าแผน

ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้าง
มูลค่าสินค้าเกษตรและผลติภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดให้มีความ

ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนมี

ความสุข 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการ

ป้องกันแก้ไขปัญหาพิบัติภัยอย่างยั่งยืน 
 

ยุทศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทศาสตร์ที่1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

 

ยุทศาสตร์ที่ 2 
การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าใน

สังคม 
 

ยุทศาสตร์ที่3 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน

ได้อย่างยั่งยืน 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและ      

ศูนย์กลางโลจิสติกส ์
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3(ที่ต้องท า) 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 

 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

บ้านเหล่า 

ยุทศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ 

ยุทศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและมีคุณภาพ

ส าหรับอุปโภค-บริโภค 

ยุทศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

ยุทศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริม           

อาชีพที่สร้างรายได ้

ยุทศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

ยุทศาสตร์ที่ 7 
การส่งเสริมและฟ้ืนฟูศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ๓มิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทศาสตร์ที่ 8 
การส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนา

เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร 

ยุทศาสตร์ที่ 9 
การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทศาสตร์ที่ 10 
การพัฒนาบคุลากรใหม้ีความรูค้วามสามารถ มคีุณธรรม จริยธรรมและมีการบริหารงานตาม

หลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
ยุทศาสตร์ที่ 11 

การพัฒนาอาคารสถานที่ และเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสด-ุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  

 

วิสัยทัศน์ อบต.บ้านเหล่า 

3.4   ผังยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล

บ้านเหล่า 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจของต าบล คมนาคมสะดวกปลอดภัย ใส่ใจสิง่แวดล้อม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน 
1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 3. แผนงานการศึกษา 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

5. แผนงานเคหะและชุมชน 7. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แนวทางการพฒันา 
1. สนับสนุนการท ากิจกรรมและสง่เสรมิความรู้ให้แกเ่ยาวชนประชาชน เพื่อการมสี่วนร่วมพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2. การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เดก็ เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต            
และสงัคมสงเคราะห ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาแหลง่น้ าเพือ่การเกษตร

และมีคุณภาพส าหรับอุปโภค-บรโิภค 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้มและ
อนุรักษ์ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาระบบคมนาคมและ

โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและส่งเสริม

อาชีพที่สร้างรายได ้
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ 
การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟ้ืนฟู 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูฒิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ 
การสง่เสรมิการจัดการศึกษาและ
พัฒนาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 
การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยส์ิน 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี 10 
การพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม  

จริยธรรมและมีการบริหารงานตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ด ี

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 11 
การพัฒนาอาคารสถานที่ และเครื่องมอื เครื่องใช้           

วัสด-ุอุปกรณ์ใหเ้พียงพอและทันสมัย 
 
 

4. แผนงานสาธารณสุข 

8. แผนงานการเกษตร 

1. พัฒนาและจัดให้มีแหลง่น้ าเพือ่การเกษตรอย่างเพียงพอ 
2. พัฒนาปรับปรุงระบบประปาให้มปีระสทิธิภาพ ประสทิธิผลในการผลิตและบริการประชาชน 

1. จัดสร้างและปรบัปรุง บ ารุงรักษาถนน  สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า ฯลฯ ให้มีสภาพดี  สามารถสญัจรไปมาสะดวก ปลอดภัย 
2. พัฒนาระบบไฟฟ้าและการจราจรให้มีความสะดวก  ปลอดภัย 

1. สร้างจิตส านึกและความภูมิใจในการร่วมอนุรกัษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มของท้องถ่ิน 
2. ปรับปรงุประสิทธิภาพ  ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูลอย่างเป็นระบบโดยชุมชนมสี่วนร่วม 

1. ส่งเสรมิการผลิตและลดต้นทุนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยทีางการเกษตร 
2. ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพทีส่ร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในแนวทางเศรษฐกจิพอเพียง 

1.  ส่งเสริมการสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า  และควบคุมป้องกนัโรคติดต่อ / โรคไม่ติดต่อต่าง ๆ  
2. ส่งเสรมิการกีฬา และจัดให้มสีถานที่ วัสดุ - อุปกรณ์ ส าหรบัออกก าลังกาย และเล่นกีฬา 
3. สร้างจิตส านึก และรณรงค์ ป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพติด 

1. ส่งเสรมิใหป้ระชาชนอนุรกัษ์และบ ารุงรักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
2. ส่งเสรมิพฒันาให้ประชาชนแอละบุคลากรของท้องถ่ินใหม้ีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมค าสัง่สอน และน าไปปฏิบตัิเผยแพร่อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหม้ีมาตรฐาน 
2. จัดให้มีและพัฒนาเทคโนโลยี  ระบบข้อมลูข่าวสารสารสนเทศ 

1. พัฒนาระบบการประสานงานปอ้งกันแก้ไขและบรรเทาสาธารณภัย  รวมทั้งบูรณาการแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อช่วยเหลือ  
ชดเชยความเสียหายให้แก่ผูป้ระสบสาธารณภัยต่าง ๆ อย่างทันท่วงที 

1. พัฒนาบุคลากรของท้องถ่ินให้มีความรู้  ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัตหิน้าที่ตามหลกัการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ดี 

1. พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการปฏิบัตงิานมีความสะอาด  สวยงาม 
2. จัดหาและพัฒนาเครื่องมือ เครือ่งใช้ วัสดุ - อุปกรณ์ให้เพยีงพอและทันสมัย 


