
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์ 
“บึงกระจับชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่ ควบคู่เกษตรกรรม” 

2.1.1 ค าขวัญองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
“บึงกระจับน ้าใส น ้าใจมากล้น ชุมชนมีวัฒนธรรม น้อมน้าเศรษฐ์กิจพอเพียง” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านแหล่งน้ าและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

พันธกิจ   :   1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
เป้าประสงค์    :   1.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถ 
         ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
ตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ    : จ้านวนโครงการที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1 พัฒนาแหล่งน ้าและโครงสร้างพื นฐาน จ้านวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพ่ิมขึ นและ

ได้รับการบ้ารุงรักษา 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร  

พันธกิจ   :   1.ส่งเสริมและพัฒนาภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 
   :   2.ส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งน ้า และป่าไม้ อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์    :   1.ส่งเสริมภาคการเกษตร โดยยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
ตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ    : จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
2.1 ส่งเสริมด้านการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน ้า 
และป่าไม ้

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมการเกษตร 
การอนุรักษ์แหล่งน ้า และป่าไม้ 

2.2 ส่งเสริมพัฒนาระบบอาหาร และการเกษตร
ปลอดภัย 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมเกษตร
และอาหารปลอดภัยไร้สารพิษ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส้านักงานปลัด 
ความเชื่อมโยง 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความม่ันคงของคนและชุมชน 

พันธกิจ   :    1. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงาน เพิ่มรายได้ สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน 
  :     2. ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด 
  :     3. ส่งเสริมกระบวนการ การมีส่วนร่วม รับฟัง แก้ปัญหาในชุมชน 

เป้าประสงค์    :   1. ส่งเสรมิพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพ่ิมรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาสทาง 
          ทางสังคมให้ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
            :   2. เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งและปลอดยาเสพติด 
            :   ๓. ประชาชนมีส่วน ร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมแก้ไขปัญหาได้ตรงต่อความต้องการ     
ตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ    : จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3.1 สนับสนุนให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
และผูต้ิดเชื อ 

จ้านวนโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ได้รับ
ส่งเสริมในต้าบล 

3.2 พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ โดยการสร้ างอาชีพ เ พ่ิมรายได้  ส่ ง เสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมจิตส้านึก ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ้านวนประชากรของแต่ละหมู่บ้าน ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาตามโครงการต่างๆ  ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.3 เสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ นของจ้านวนประชาชนที่ได้รับ
ค้าแนะน้าส่งเสริมให้ความรู้เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 

3.4 การพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด จ้านวนครั งในการจัดกิจกรรมการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

3.5 สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และแก้ไข
ปัญหาภายในต้าบล 

จ้านวนหมู่บ้านที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส้านักงานปลัด,กองคลัง,กองสวัสดิการสังคม 
ความเชื่อมโยง 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : การพัฒนาด้าน

การเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬานันทนาการ 

พันธกิจ   :    1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง เสริมสร้างสุขอนามัย 
เป้าประสงค์    :   1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิคุ้มกัน รู้ทันโลก และมีส่วนร่วมในวัน  

 ส้าคัญทางศาสนา และร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว รักษาศิลปวัฒนธรรมจารีต  
ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ น 

ตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ    : จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
4.1 ส่งเสริมการศึกษา จ้านวนสถานศึกษาในสังกัด/ต้าบล ที่ได้รับการ

ส่งเสริมด้านโครงสร้างพื นฐาน และด้านการศึกษา 
4.2 ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ จ้านวนเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ด้านกีฬา และนันทนาการ 
4.3 ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น  

ร้อยละของความพึงพอใจต่อกิจกรรม ด้านการ
ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น 

4.4 การ พัฒนาส่ ง เ สริ ม  สนับสนุนด้ านการ
ท่องเที่ยว 

จ้านวนสถานที่ท่ีได้รับการส่งเสริมผลักดันให้
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ความเชื่อมโยง 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 : การพัฒนาด้านการ

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีการกีฬาและคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ   :    1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
    :     2. ส่งเสริมความสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์    :   1. ส่งเสรมิสนับสนุนการควบคุม และการป้องกันโรค  
       2. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ไขปัญหาขยะมูล 
         ฝอย 
ตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ    : จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
5.1 การป้องกันควบคุมโรคต่างๆ และงาน
สาธารณสุข 

จ้านวนครัวเรือนที่ได้รับการบริการป้องกัน ควบคุม
โรคต่างๆ 

5.2 การบริหารจัดการ อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู ทรัพยากร  ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

5.3 การจัดการองค์ความรู้ และการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ นของจ้านวนผู้เข้ามามีส่วนร่วมการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.4 การพัฒนาสุขอนามัย สภาพแวดล้อม และ
มลภาวะ 

ระดับความส้าเร็จของประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  
ความเชื่อมโยง 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 : การพัฒนาธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาบุคลากรภาครฐั การบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาด้านการเมืองการ
ปกครองของคนในชุมชน 

พันธกิจ   :    1. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
        2. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีความสามัคคีในต้าบล 
เป้าประสงค์    :   1. องค์การบริหารส่วนต้าบลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
          เพ่ิมมากขึ น 
                2. ประชาชนทุกระดับมีความรัก ความสามัคคี ก่อเกิดการพัฒนาในต้าบล 
ตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ    : จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
6.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการ
พัฒนาบุคลากร การผลิตแรงงาน การบริหาร
จัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ นของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   
 

6.2 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความ
เป็นธรรมในสังคม 

จ้านวนโครงการ/กิจกรรมกระบวนการเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ของคนในต้าบล 

6.3 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
อย่างยั่งยืน 

จ้านวนกิจกรรมการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 

6.4 การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารงาน
ภายในองค์กร และการบูรณาการร่วมกันกับ
หน่วยงานอื่นๆ 

จ้านวนที่เพ่ิมขึ นของประชาชนและผู้มาติดต่อ
ราชการพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 

6.5 การพัฒนาเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูล 
ข่าวสาร ให้แก่ประชาชน 

จ้านวนช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ น 

6.6 เพ่ิมประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการ ด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ 

จ้านวนโครงการกิจกรรมฝึกอบรมด้านงานป้องกัน
และการแก้ไขภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส้านักงานปลัด , กองคลัง ,กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : การพัฒนาด้านกา

เมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
 



๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
2.7.๑  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื นฐาน              

ที่จ้าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒.7.2 พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมส้าคัญทางศาสนา อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
2.7.๓  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.7.๔  ก้าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน 
2.7.5  องค์การบริหารส่วนต้าบลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยง 

ของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 

 

 

 

   

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.   

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

วิสัยทัศน์ 


