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ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขดี

ความสามารถในการผลติ 

การเพิม่

ประสทิธภิา

พและ

ศกัยภาพ

การผลติ

ภาค 

การเพิม่

ประสทิธภิา

พและ

ศกัยภาพ

การผลติ

ภาค 

อุตสาหกรร

ม 

การเพิม่

ประสทิธภิา

พและ

ศกัยภาพ

ของสนิคา้

และบรกิาร 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการ

ทอ่งเทีย่วใหม้คีณุภาพไดม้าตรฐาน 

ปรบัปรุง

และพฒันา

คุณภาพ

แหลง่

ทอ่งเทีย่ว

ใหม้ี

คุณภาพ

มาตรฐาน 

สง่เสรมิ

การตลาด

และการ

ประชาสมั

พนัธก์าร

ทอ่งเทีย่ว

ทัง้ในและ 

สง่เสรมิ

องคก์ร

ปกครอง

สว่น

ทอ้งถิน่ให้

มศีกัยภาพ

ในการ

บรหิาร

จดัการ

ทอ่งเทีย่ว

ใหเ้กดิ

ความ

สมดุลและ 

การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มแบบมสี่วนรว่มอย่าง

ยัง่ยนื 

การ

อนุรกัษ์ 

ฟ้ืนฟู 

ทรพัยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิง่แวดลอ้ม 

การพฒันา

ระบบการ

บรหิาร

จดัการ

ทรพัยากรธ

รรมชาติ

และ

สิง่แวดลอ้ม

อยา่ง

บูรณาการ 

การเตรยีม

ความพรอ้ม

เพือ่รบัมอื

กบัภยัพบิตัิ

ทาง

ธรรมชาติ

และการ

เปลีย่นแปลง

สภาพ

อากาศ 

พฒันาสงัคมและคุณภาพชวีติตามหลกั

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

การ
พฒันาสา
ธารณ 
สุข 

การ

พฒันา

การศกึษา 

การ

พฒันา

สงัคมและ

คุณภาพ

ชวีติ 

การรกัษา

ความ

มัน่คง

ความ

ปลอดภยั

ในชวีติ

และ

ทรพัยส์นิ 

การสรา้ง

ความ

เขม้แขง็

ในชุมชน 

การ

บรหิาร

จดัการ

บา้นเมอืง

ทีด่ ี

การพฒันา

คนและสงัคม

ทีม่คีุณภาพ 

การพฒันาคุณภาพ

ชวีติและความ

เป็นอยูข่อง

ประชาชนให้

เขม้แขง็และยัง่ยนื 

การพฒันา

ศกัยภาพและขดี

ความสามารถ

ดา้นการเกษตร 

การพฒันา

ศกัยภาพการ

ทอ่งเทีย่ว 

การสง่เสรมิ

การอนุรกัษ์

และใชพ้ลงังาน

อยา่งมคีุณคา่ 

การพฒันาโครงสรา้ง

พืน้ฐานเพือ่รองรบัการ

เป็นศูนยก์ลางทาง

การตลาดและการ

เชือ่มโยงสูป่ระเทศใน

ประชาคมอาเซยีน 

การบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มแบบ

มสีว่นรว่มแบบยัง่ยนื 

การบรหิารจดัการ

บา้นเมอืงทีด่มี ี

ประสทิธภิาพ 

ยุทธศาสตร์

จงัหวดั 

ยุทธศาสตร์

การพฒันา

ของ อปท.

ในเขต

จงัหวดั 
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ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา 

อบต. 

แนวทาง 

การพัฒนา 

1. พัฒนาด้านการ
คมนาคม สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 
ในพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซอ่มแซม บ ารุงรักษา  
ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  
สะพาน   
3. พัฒนาความเชื่อมโยง

ของเส้นทางคมนาคมใน

ท้องถ่ินให้เชื่อมต่อ

ภายในต าบล, ต าบล

ใกล้เคียง, อ าเภอ  

จังหวัด 

 

 

1.เสริมสร้างความเข้ม
แข้งให้กับชุมชนเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ 
2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ 
3.พัฒนาเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรครวมทั้ง
การดูแลสุขภาพของคน
ในชุมชน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานสาธารณูปโภค

สาธารณูปการ  

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  สังคม และ

สาธารณสขุ 

การพัฒนาการศกึษา  

ศาสนา ประเพณ ี

และวัฒนธรรมและ

การท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

การบริหารจัดการองคก์ร

และการปกครองที่ดีมี

ประสิทธภิาพ 

1. พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาและ
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการ
จัดการศึกษาระดับก่อน
วัยเรียนพร้อมทั้งสร้าง
เครือข่ายร่วมกับโรงเรียน
และชุมชน 
2. ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และ
ปราชญ์ชาวบ้านในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4. พัฒนาปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มีภูมิทัศน์ที่
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
 
 

1.การน าเทคโนโลยีบริหาร

การจัดการขยะมูลฝอยให้

มีคุณภาพและเพิ่มมูลค่า

ทางเศรษฐกิจของท้องถ่ิน 

2.สง่เสริมอนรัุกษ์ ฟืน้ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมอยา่ง

บรูณาการ 

 

1. พฒันาจุดบรกิารและ
เจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร
ประชาชน 
2. พฒันางานใหม้ี
ประสทิธภิาพและอ านวย
ความสะดวกในการใหบ้รกิาร
ประชาชน 
3.  น าเทคโนโลย ี
สารสนเทศทีท่นัสมยัมาใชใ้น
การปฏบิตังิาน 
4. ส่งเสรมิใหม้กีระบวนมสี่วน

ร่วมระหวา่งภาครฐัและภาค

ประชาชนในการบรหิาร

ทอ้งถิน่ 
5. ส่งเสรมิสนบัสนุนให้ชมุชุน

มคีวามเขม้แขง็เฝ้าระวงัการ

ระบาดของยาเสพตดิและ

ปัญหาอาชญากรรมในพืน้ที่ 

6. พฒันาบุคลากรใหม้ทีกัษะ
ดา้นภาษาในการสื่อสาร
รองรบัการกา้วสู่ประชาคม
อาเซีย่น 
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การพัฒนาแหล่งน้ า 

อุปโภค-บริโภค 

และการเกษตร 

1. การพัฒนา ก่อสร้าง
ปรับปรุง  ขุดลอกล า
เหมือง แหล่งกักเก็บ
น้ าที่ตื้นเขิน 
 
2. พัฒนาปรับปรุง
ระบบส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร 
 

3. พัฒนาแหล่งน้ า

ขนาดใหญ่และแหล่ง

น้ าเพื่อเพิ่มปริมาณ

และรองรับการใช้น้ า

ท าการเกษตรอย่าง

เพียงพอ 

 

 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจ

รายได้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

1.พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ สร้าง
งาน สร้างรายได้ 
พัฒนาความรู้ ทักษะ
ในการประกอบอาชีพ
และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของชุมชน 
2. ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
มูลค่าโดยใช้
แนวความคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เพิ่มรายได้
ให้กับประชาชน 
3.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
ก่อให้เกิดรายได้เสริม
ในครัวเรือน 
4. ส่งเสริมการพัฒนา
ขีดความสามารถของ
เยาวชนและแรงงาน
ฝีมือในท้องถ่ินให้มีขีด
ความสามารถพร้อม
รองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์

การพฒันา

ของ อปท.

ในเขต

จงัหวดั 

การพฒันา

คนและสงัคม

ทีม่คีุณภาพ 

การพฒันาคุณภาพ

ชวีติและความ

เป็นอยูข่อง

ประชาชนให้

เขม้แขง็และยัง่ยนื 

การพฒันา

ศกัยภาพและขดี

ความสามารถ

ดา้นการเกษตร 

การพฒันา

ศกัยภาพการ

ทอ่งเทีย่ว 

การสง่เสรมิ

การอนุรกัษ์

และใชพ้ลงังาน

อยา่งมคีุณคา่ 

การพฒันาโครงสรา้ง

พืน้ฐานเพือ่รองรบัการ

เป็นศูนยก์ลางทาง

การตลาดและการ

เชือ่มโยงสูป่ระเทศใน

ประชาคมอาเซยีน 

การบรหิารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มแบบ

มสีว่นรว่มแบบยัง่ยนื 

การบรหิารจดัการ

บา้นเมอืงทีด่มี ี

ประสทิธภิาพ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     Strategy  Map 

วิสัยทัศน ์ เป็นต ำบลน่ำอยู่  ประชำชนอยู่ดีมีสุขด้วยกำรบริหำรจัดกำรระบบ กำรพัฒนำท้องถิ่น ที่ได้มำตรฐำน โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาขีดความสามารถโครงสรา้งพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
2. พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค – บริโภค และท าการเกษตรให้เพยีงพอต่อความต้องการของประชาชน 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิต  การสาธารณสุข และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

4. ส่งเสรมิการประกอบอาชีพหลกั อาชีพเสริม พัฒนาเพิ่มมลูค่าผลติภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
5. ส่งเสรมิพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวให้มเีอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

6. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้เป็นท้องถิ่นน่าอยู่ 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการใหบ้ริการประชาชน และเตรียมความพรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
 
 

       

  

   

1. การเชื่อมโยงเสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวกขึน้ 
2. การปรบัปรุงบ ารงุรกัษาทางสะดวกรวดเรว็ในการสญัจร 
3. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการทีเ่พยีงพอทีเ่พยีงพอครอบคลุมทัว่ถงึ 
4. พฒันาแหล่งกกัเกบ็น ้าและระบบสง่น ้าใหม้มีาตรฐาน 
5. จดัหาแหล่งน ้าใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการ 
6. ผลผลติทางการเกษตรเพิม่ขึน้ 
7. ประชาชนและชุมชนมคีวามเขม้แขง็พึง่พาตนเองได ้
8. ชมุชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
9. ชมุชนและสงัคมมคีวามสขุไดร้บัการศกึษา  สขุภาพดถีว้นหน้า ปัญหาดา้น
ยาเสพตดิลดลง 
10. ประชาชนด ารงชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง อยูด่มีสีขุ 
พึง่ตนเองได ้
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11. ชุมชนมคีวามเขม้แขง็พึง่พาตนเองได ้
12. ประชาชน มอีาชพีเสรมิ  เพิม่รายได ้ 
13. ลดค่าใชจ้่ายเพิม่รายไดใ้นครวัเรอืน 
14. เดก็ เยาวชนและประชาชนไดร้บัการศกึษาทีม่คีุณภาพมากขึน้ 
15. ศาสนา ศลิปวฒันธรรม และภูมปัิญญาทอ้งถิน่ ไดร้บัการสบืสานอย่างมี
คุณค่า 
16. มพีืน้ทีป่่าชมุชนเพิม่ขึน้ 
17.ปัญหาปรมิาณขยะชมุชนลดลง 
18. ประชาชนมคีวามพงึพอใจต่อผลงานการใหบ้รกิารขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 
19. บคุลากรองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มขีดีความสามารถในการใหบ้รกิาร 
20. ภาคประชาชนมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
21. ชุมชนมคีวามเขม้แขง็ มคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
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ยุทธศาสตร์ 

แนวทาง 

การพัฒนา 

1.เสริมสร้างความเข้มแข้ง
ให้กับชุมชนเฝ้าระวังป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ 

 

การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานสาธารณูปโภค

สาธารณูปการ  

 

การพัฒนาแหล่งน้ า  

อุปโภค-บริโภค 

และการเกษตร 

 

การพัฒนาเศรษฐกิจ

รายได้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 

การพัฒนาการศกึษา  

ศาสนา ประเพณ ี

และวัฒนธรรมและการ

ท่องเที่ยว 

 

การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 

การบริหารจัดการองคก์ร

และการปกครองที่ดีมี

ประสิทธภิาพ 

 

4. ส่งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถของเยาวชน
และแรงงานฝีมือในท้องถ่ิน
ให้มทีักษะพร้อมรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ให้มีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์และ
ประชาสัมพันธ์ดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

 

2.สง่เสริมอนรัุกษ์ 

ฟืน้ฟูทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละ

สิง่แวดล้อมอย่าง

บรูณาการ 

 

6. พฒันาบุคลากรใหม้ี
ทกัษะดา้นภาษาในการ
สื่อสารรองรบัการกา้วสู่
ประชาคมอาเซีย่น 

แบบ  ยท.02 

การพัฒนาคุณภาพชวีิต  

สังคม และและความ

เป็นอยู่ของประชาชนให้

เข้มแข็งย่ังยืน 

 

3.พัฒนาเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรครวมทั้งการ
ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 

 

1. พัฒนาด้านการคมนาคม 
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประปา  สะพาน   

 

2.ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซอ่มแซม 
บ ารุงรักษา  ถนน  ไฟฟ้า  
ประปา  สะพาน  สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ประชาชน 

 

1. การพัฒนา ก่อสร้าง
ปรับปรุง  ขุดลอกล าเหมือง 
แหล่งกักเก็บน้ าที่ตื้นเขิน 

 

2. พัฒนาปรับปรุงระบบส่ง
น้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 

 

3. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่

และแหล่งน้ าเพื่อเพิ่ม

ปริมาณและรองรับการใช้น้ า

ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 

 

 

2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เด็ก สตรี  ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ 

 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.พัฒนาด้านการส่งเสริม
อาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ พัฒนาความรู้ 
ทักษะในการประกอบ
อาชีพและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของชุมชน 

 

2. ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่า
โดยใช้แนวความคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชน 

 

3.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้
เกิดรายได้เสริมในครัวเรือน 

 

1. พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาและ
ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัด
การศึกษาระดับก่อนวัย
เรียนพร้อมทั้งสร้าง
เครือข่ายร่วมกับโรงเรียน
และชุมชน 

 
2. ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และปราชญ์
ชาวบ้านในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

 

1.การน าเทคโนโลยี

บริหารการจัดการขยะ

มูลฝอยให้มีคุณภาพและ

เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ของท้องถ่ิน 

 

1. พฒันาจุดบรกิารและ
เจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร
ประชาชน 
 

 
2. พฒันางานใหม้ี
ประสทิธภิาพและอ านวย
ความสะดวกในการ
ใหบ้รกิารประชาชน 

 

3.  น าเทคโนโลย ี
สารสนเทศทีท่นัสมยัมาใช้
ในการปฏบิตังิาน 
 

 
4. ส่งเสรมิใหม้กีระบวนมี

ส่วนร่วมระหวา่งภาครฐั

และภาคประชาชนในการ

บรหิารทอ้งถิน่ 
 

4. ส่งเสรมิสนบัสนุนให้ชมุ
ชนุมคีวามเขม้แขง็เฝ้า
ระวงัการระบาดของยา
เสพตดิและปัญหา
อาชญากรรมในพืน้ที่ 
 

3. การพัฒนาความเชื่อมโยง

ของเส้นทางคมนาคมใน

ท้องถ่ินให้เชื่อมต่อภายใน

ต าบล, ต าบลใกล้เคียง, อ าเภอ  

จังหวัด 
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ส ำนัก / กอง  / ส่วน .......................กองช่าง.........................................................................................................................................................                              
ความเชื่อมโยง  ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ   : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสรา้งมลูค่าเพิ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
         ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
                  : ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรบัการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชี่อมโยงสูป่ระเทศในประชาคมอาเซี่ยน 

 

                             รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
 

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
เป้าหมายจากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ์ 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

 
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ในการผลิต 
การจัดการ
สินค้าและ
บริการสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่าง
มีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 
 
 

 
 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับ
การเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและ
การเชี่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคม
อาเซี่ยน 
 
 
 
 

 
การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ  

 
 
 

 
1. การเชือ่มโยง
เสน้ทางคมนาคมที่
สะดวกขึน้ 
2. การปรบัปรุง
บ ารุงรกัษาทางสะดวก
รวดเรว็ในการสญัจร 
3. การสาธารณูปโภค 
– สาธารณูปการที่
เพยีงพอทีเ่พยีงพอ
ครอบคลุมทัว่ถงึ 
 

 
 1. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของ
เสน้ทางคมนาคมทีส่ะดวก 
2.  ระดบัการพฒันาปรบัปรุง
,บ ารุงทางการคมนาคม 
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการเพิม่ขึน้ 
3. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของ
สาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการทีเ่พยีงพอ 
 

 
12 
 
 
 

 
12 
 
 
 

 
12 
 
 
 

 
12 
 
 
 

 
12 

 
1. พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคม 
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการใน
พื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  
ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  
สะพาน สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ประชาชน 
3. พัฒนาความ
เชื่อมโยงของเส้นทาง
คมนาคมในท้องถ่ิน
ให้เชื่อมต่อภายใน
ต าบล ,ต าบล
ใกล้เคียง ,อ าเภอ,  
จังหวัด 

 
1. ระดบัการ
พฒันา
โครงสรา้ง
พืน้ฐานของ
เสน้ทาง
คมนาคมสะดวก
ขึน้ 
2. ระดบัการ
พฒันาปรบัปรุง,
การคมนาคม
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ
เพิม่ขึน้ 
3. รอ้ยละของ
ถนนทีใ่ชส้ญัจร
สะดวก 
มากเพิม่ 

 
ปีละ 

12 โครงการ 
 
 
 

 
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน  
12  หมู่บ้าน 
 
 
 

 
ส่วนโยธา 

 
 
 

 
ส านัก
ปลัด 

  

แบบ  ยท.04 

แบบ  ยท.04 
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ส ำนัก / กอง  / ส่วน .......................กองช่าง............................................................................................................................. ............................                              
ความเชื่อมโยง  ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ   : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสรา้งมลูค่าเพิ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
         ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชี่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซี่ยน 
 

                             รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ  
 

 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
เป้าหมายจากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกล

ยุทธ์ 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

 
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ในการผลิต 
การจัดการ
สินค้าและ
บริการสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่าง
มีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
 
 
 

 
 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อรองรับ
การเป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาดและ
การเชี่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคม
อาเซี่ยน 
 
 
 
 

 
พฒันาปรบัปรุง
แหล่งน ้าอุปโภค 
– บรโิภค และท า
การเกษตร 

 
1. พฒันาแหล่งกกัเกบ็
น ้าและระบบส่งน ้าใหม้ี
มาตรฐาน 
2. จดัหาแหล่งน ้าให้
เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการ 
3. ผลผลติทาง
การเกษตรเพิม่ขึน้ 

 
1. รอ้ยละของจ านวนแหล่ง
กกัเกบ็น ้า อุปโภค – บรโิภค 
เพิม่มากขึน้ 
2. รอ้ยละของระบบส่งน ้าเขา้
สู่พืน้ทีก่ารเกษตรที่ไดร้บัการ
ปรบัปรุงเพิม่ขึน้ 
3. รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของ
ผลผลติทางการเกษตร 
 

 
12 
 
 
 

 
12 
 
 
 

 
12 
 
 
 

 
12 
 
 
 

 
12 

 
1. พัฒนา  ก่อสร้าง  
ปรับปรุง  ขุดลอก  
แหล่งกักเก็บน้ า ล า
เหมือง อ่างเก็บน้ าที่
ต้ืนเขิน 
2. พัฒนาปรับปรุง
ระบบระบบส่งน้ าเข้า
สู่พื้นที่การเกษตร 
3. พัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดใหญ่และแหล่ง
น้ าเพื่อเพิ่มปริมาณ
และรองรับการใช้น้ า
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
 

 
1. ระดบัการ
พฒันาและ
จ านวนแหล่ง
กกัเกบ็น ้า
เพิม่ขึน้ 
2. ระดบัการ
พฒันา
ปรบัปรุงระบบ
ส่งน ้าเขา้สู่
พืน้ที่
การเกษตร
เพิม่ขึน้ 
3. รอ้ยละที่
เพิม่ขึน้ของ
ผลผลติทาง
การเกษตร   

 
ปีละ 

12 โครงการ 
 
 
 

 
โครงการปรับปรุง 
ขุดลอกแหล่งกัก
เก็บน้ า  ระบบส่ง
น้ าอุปโภค – 
บริโภคและพื้นที่
การเกษตร 
 
 
 

 
ส่วนโยธา 

 
 
 

 
ส านัก
ปลัด 

  



 
80 

ส านัก / กอง  / ส่วน ...............สว่นสวัสดิการและสังคม / ส่วนสาธารณสุข......................................................................................................................................... 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ  : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด  : ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
                        

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 

 
 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท. 

เป้าหมายจากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 59 60 61 62 63 

 
พัฒนาสังคม
และคุณภาพ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
การพฒันาคุณภาพ
ชวีติ  สงัคม  และ
ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนใหเ้ขม้แขง็
และยัง่ยนื 

 
1. ประชาชนและ
ชมุชนมคีวามเขม้แขง็
พึง่พาตนเองได้ 
2. ชมุชนมคีวาม
ปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ 
3. ชมุชนและสงัคมมี
ความสุขไดร้บั
การศกึษา  สุขภาพดี
ถว้นหน้า ปัญหาดา้น
ยาเสพตดิลดลง 
4. ประชาชน
ด ารงชวีติตามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง อยู่ด ีมสีุข 
พึง่ตนเองได้ 
 

 
1. รอ้ยละของปัญหาดา้น
ยาเสพตดิต่อปีลดลง 
2. รอ้ยละของประชากรมี
สุขภาพดถีว้นหน้า 
ปัญหาสาธารณสุขใน
พืน้ทีล่ดลง 
3. รอ้ยละของประชาชน
วยัก่อนเรยีนและวยัเรยีน
ไดร้บัการศกึษาทีด่มีี
คุณภาพ 
4. รอ้ยละของประชาชน
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมี
คุณภาพชวีติความ
เป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ 
 

 
3 

 
6 

 
9 

 
12 

 
15 

 
1.เสริมสร้างความเข้มแข้ง
ให้กับชุมชนเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่ 
2. ส่งเสรมิพฒันา
คุณภาพชวีติ เดก็ สตร ี 
ผูส้งูอายุ ผูด้อ้ยโอกาส ผู้
พกิาร 
ผูป่้วยเอดส์ 
3. พฒันาเฝ้าระวงั
ป้องกนัและควบคุมโรค
รวมทัง้การดูแลสุขภาพ
ของคนในชมุชน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 
1. รอ้ยละของ
ปัญหาดา้นยาเสพ
ตดิต่อปีลดลง 
2.ระดบัคุณภาพ
ชวีติความเป็นอยู่ดี
ขึน้ 
3. รอ้ยละของผู้
เจบ็ป่วยดว้ยโรค
ส าคญัทีเ่ป็นปัญหา
สาธารณสุขในพืน้ที่
ลดลง 
4. รอ้ยละของ
ประชาชนมี
คุณภาพชวีติความ
เป็นอยู่ 
ทีด่ขี ึน้ 

 
ปีละ  3 
โครงการ 

 
1. โครงการส่งเสริม
ให้ความรู้กลุ่มอาชีพ 
2. โครงการรณรงค์
ป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
3. โครงการรณรงค์ 
ควบคุม ป้องกัน
โรคติดต่อ 

 
ส่วนสวัสดิการ

สังคม 
 

ส่วน
สาธารณสุข 

 
ส านัก
ปลัด 

แบบ  ยท.04 



 
81 

 
ส านัก / กอง  / ส่วน ...............สว่นการศึกษา........................................................................................................................................................................... 
ความเชื่อมโยง   ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูม ิ  : ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

                          

 รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ  

 

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท. 

เป้าหมายจากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

 
พัฒนาสังคม
และคุณภาพ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ รายได้ 
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

 
1. ชมุชนมคีวาม
เขม้แขง็พึง่พาตนเอง
ได้ 
2. ประชาชน มอีาชพี
เสรมิ  เพิม่รายได ้ 
3.  ลดค่าใชจ้่ายใน
ครวัเรอืน 
 

 
1. จ านวนกลุ่มอาชพีทีไ่ดร้บั
การพฒันาความรูม้ทีกัษะใน
การประกอบอาชพี 
2. รอ้ยละของประชาชนมี
อาชพีและมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 
 3. รอ้ยละของรายไดต่้อครวัเรอืนเพิม่ขึน้ 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

 
10 

 
1. พัฒนาด้านการส่งเสริม
อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ 
พัฒนาความรู้ ทักษะในการ
ประกอบอาชีพและพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชน 
2. ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมูลค่า
โดยใช้แนวความคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
และวัสดุในท้องถ่ินให้กับ
ประชาชน 
3. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้
เกิดรายได้เสริมในครัวเรือน 
4. ส่งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถของเยาวชน
และแรงงานฝีมือในท้องถ่ิน
ให้มทีักษะพร้อมรองรับการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 

 
1. รอ้ยละของกลุ่ม
อาชพีไดร้บัการ
พฒันาความรู ้มี
ทกัษะในการ
ประกอบอาชพี
เพิม่ขึน้ 
2. รอ้ยละของ
ผลติภณัฑช์มุชนมี
มลูค่าเพิม่ขึน้ 
3. รอ้ยละของ
ประชาชนมรีายได้
จากอาชพีเสรมิ
เพิม่ขึน้ 
4. ระดบัแรงงาน
ฝีมอืในทอ้งถิน่
ไดร้บัการพฒันาขดี
ความสามารถ
รองรบัประชาคม
อาเซีย่น 

 
ปีละ 2 
โครงการ 

 
2. โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพวิสาหกิจ
ชุมชน 
2.โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอายุ  

 
ส่วนสวัดดิ
การและ
สังคม 

 
ส านักปลัด 

แบบ  ยท.04 



 
82 

 
ส านัก / กอง  / ส่วน ...............สว่นการศึกษา........................................................................................................................................................................... 
ความเชื่อมโยง   ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูม ิ         : ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด     : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

                          

 รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ  

 

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท. 

เป้าหมายจากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

 
พัฒนาสังคม
และคุณภาพ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
การพัฒนา
คนและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

 
การพัฒนา
การศึกษา  
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม และ
การท่องเที่ยว 

 
1. เดก็ เยาวชน และ
ประชาชนไดร้บั
การศกึษาทีม่คีุณภาพ
มากขึน้ 
2. ศาสนา 
ศลิปวฒันธรรม และ
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ 
ไดร้บัการสบืสาน
อย่างมคีุณค่า 
 

 
1. รอ้ยละของประชาชนที่
เขา้ถงึและไดร้บัการศกึษา 
2. ระดบัการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรกัษ์
ศลิปวฒันธรรมและภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่เพิม่ขึน้ 
3. รอ้ยละของนกัท่องเทีย่ว
เพิม่ขึน้ประชาชนมรีายได้ 
 

 
4 

 
8 

 
12 

 
16 

 
20 

 
1. พฒันาคุณภาพ
มาตรฐานการศกึษาใน
ระดบัก่อนวยัเรยีนและ
ส่งเสรมิการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการจดั
การศกึษาพรอ้มทัง้สรา้ง
เครอืขา่ยร่วมกบัโรงเรยีน
ในพืน้ที ่และชมุชน 
2. ส่งเสรมิกจิกรรมทาง
ศาสนา  ประเพณีและ
วฒันธรรมทอ้งถิน่ 
3. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วม
ของประชาชน และปราชญ์
ชาวบ้านในการอนุรกัษ์
ศลิปวฒันธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 
4. พฒันาปรบัปรุงแหล่ง
ท่องเทีย่วใหม้ภีมูทิศัน์ที่
โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์
ดงึดดู 
นกัท่องเทีย่ว 

 
1. ระดบัการศกึษา
และการมสี่วนร่วม
ของโรงเรยีนใน
พืน้ทีแ่ละประชาชน
เพิม่ขึน้ 
2.ระดบัการส่งเสรมิ
การจดักจิกรรมทาง
ศาสนาและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนเพิม่ขึน้ 
3.รอ้ยละระดบัการ
มสี่วนร่วมของ
ประชาชนเพิม่ขึน้ 
4.รอ้ยละเพิม่ขึน้
ของนกัท่องเทีย่ว
และประชาชนมี
รายได้ 

 
ปีละ 4 
โครงการ 

 
1. โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญเดือน
หกศาลเจ้าพ่อพระ
ยาแล 
2. โครงการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษภาคฤดู
ร้อน 
3. โครงการเข้าค่าย
พุทธบุตร 
4. โครงการ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

 
ส่วน

การศึกษา 

 
ส านัก
ปลัด 

แบบ  ยท.04 



83 
 
ส านัก / กอง  / ส่วน .......................................ส่วนสาธารณสุข................................................................................................................................................. 
ความเชื่อมโยง   ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ              : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยนื 

  ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด      : ยุทธศาสตร์ที่  7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแบบมสี่วนร่วมและยัง่ยนื  
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ                         

 

84 
ส านัก / กอง  / ส่วน .......................................ส านักปลัด............................................................................................................................................................ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

เป้าหมายจาก
พันธกิจ/

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ์ 

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

59 60 61 62 63 

 
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 

 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืน 

 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม 

 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
1. ร้อยละของพื้นที่ป่า
ชุมชนในต าบลเพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละของปริมาณน้ า
ที่ใช้ท าการเกษตรเฉลี่ยต่อ
ปีเพิ่มข้ึน 
3. ขีดความสามารถในการ
ก าจัดขยะของชุมชน
เพิ่มข้ึน 
 

 
3 

 
6 

 
9 

 
12 

 
15 

 
1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า
ชุมชนให้มีจ านวนเพิ่มข้ึน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ เอกชน และ
ท้องถ่ินในการจัดให้มี
แหล่งน้ าขนาดใหญ่และ
แหล่งน้ าชุมชน เพื่อเพิ่ม
ปริมาณและรองรับการใช้
น้ าท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
3. การน าเทคโนโลยี
บริหารการจัดการขยะมูล
ฝอยให้มีคุณภาพและเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ท้องถ่ิน 
4. ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

 
1.ร้อยละของพื้นที่ป่า
ชุมชนเพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละของปริมาณ
น้ าที่ใช้ท าการเกษตร
เฉลี่ยต่อปีเพิ่มข้ึน 
3. ขีดความสามารถใน
การก าจัดขยะของ
ชุมชนเพิ่มข้ึน 
4. ร้อยละของหมู่บ้านมี
ความอุดมสมบูรณ์น่า
อยู่มากข้ึน 
 

 
ปีละ 3 
โครงการ 

 
1. โครงการอบรมปลูก
จิตส านึกในการฟื้นฟู
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2.  โครงการจัดซื้อถัง
รองรับขยะ 
3. โครงการถนนสวย
ต้นไม้งาม 

 
ส่วน

สาธารณสุข 

 
ส านัก
ปลัด 

แบบ  ยท.04 

แบบ  ยท.04 



ความเชื่อมโยง   ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ              :  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขตจังหวัด  :   ยุทธศาสตร์ที่ 8  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ                         
 

 
 

 

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท. 

เป้าหมายจากพันธกิจ/
จุดมุ่งหมายเพื่อการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

 
พัฒนาสังคม
และคุณภาพ
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
การบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ดี 
 

 
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
ปกครอง
บ้านเมืองที่ดีมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
1. ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อผลงานการ
ให้บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2. บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมี
ขีดความสามารถในการ
ให้บริการ 
3. ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
4. ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 
1. ระดบัความพงึพอใจ
ของประชาชน
ผูร้บับรกิาร 
2. ระดบัการการ
ใหบ้รกิารของบุคลากรมี
ประสทิธภิาพ 
3. ระดบัการมสี่วนร่วม
ของภาคประชาชนตาม
เกณฑม์าตรฐานที่
ก าหนด 
4. ระดบัเพิม่ขึน้ของ
ความปลอดภยัในชวีติ
และทรพัยส์นิของ
ประชาชน 
 

 
5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
25 

 
1. พฒันาจุดบรกิารและ
เจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร
ประชาชน 
2. พฒันางานใหม้ี
ประสทิธภิาพและอ านวย
ความสะดวกในการใหบ้รกิาร
ประชาชน 
3.น าเทคโนโลยสีารสนเทศที่
ทนัสมยัมาใชใ้นการ
ปฏบิตังิาน 
4. ส่งเสรมิใหม้กีระบวนการ
การมสี่วนร่วมระหวา่งภาครฐั
และภาคประชาชนในการ
บรหิารทอ้งถิน่ 
5. ส่งเสรมิสนบัสนุนให้ชมุชุน
มคีวามเขม้แขง็เฝ้าระวงัการ
ระบาดของยาเสพตดิและ
ปัญหาอาชญากรรมในพืน้ที่ 
6. พฒันาบุคลากรใหม้ี
ความสามารถดา้นภาษาใน
การสื่อสารรองรบัการกา้วสู่
ประชาคมอาเซีย่น 
 

 
1.ระดบัเพิม่ขึน้ของ
การใหบ้รกิารและ
ความพงึพอใจ
ประชาชน 
2.ระดับเพิ่มข้ึนความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 
3.ระดบัเพิม่ขึน้ของ
การปฏบิตังิานทีม่ี
ประสทิธภิาพ 
4.ระดบัการมสี่วน
ร่วมจากภาครฐั 
ภาคประชาชน
เพิม่ขึน้ 
5. รอ้ยละทีล่ดลง
ของยาเสพตดิและ
การเกดิ
อาชญากรรมใน
พืน้ที่ 
6.รอ้ยละของ
บุคลากรมคีวาม
พรอ้มดา้นภาษาใน
การสื่อสารมากขึน้ 

 
ปีละ 5 
โครงการ 

 
1. โครงการ
จัดต้ัง/ทบทวน
สมาชิก อปพร. 
2. โครงการ
รณรงค์ป้องกัน
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 
3. โครงการ
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล
ส าคัญ 
4 โครงการจัดท า/
ทบทวนแผน
ชุมชนและพัฒนา
สามปี 
5. โครงการ
ปรับปรุง
กระบวนงานลด
ข้ันตอนการ
ให้บริการ
ประชาชน 

 
ส านักปลัด 

 
ส านัก
ปลัด 



 


