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  3.3  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดักบัยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก 

โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก พ.ศ.2561-2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

                                                         

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
จังหวัดชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.  
ในจังหวัดชัยภูม ิ

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 

พฒันาขีดความสามารถในการผลิตการ
จัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิม่

อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยัง่ยืน 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อบต.บ้านกอก 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 

พฒันาการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 

พฒันาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.ยทุธศาสตร์ 
การพัฒนาคนและ
สังคมทีม่ีคุณภาพ 

 

2.ยทุธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้

เข้มแข็งและยั่งยืน 

 

3.ยทุธศาสตร์ 

การพฒันาศักยภาพ
และขีดความสามารถ

ด้านการเกษตร 
 

4.ยทุธศาสตร์ 

การพฒันา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 

 

5.ยทุธศาสตร์ 

การส่งเสริมการอนุรักษ์
และใช้พลังงานอย่างมี

คุณค่า 
 

6.ยทุธศาสตร์ การพฒันา

โครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับ
การเป็นศูนย์กลางทางการตลาด
และการเช่ือมโยงสู่ประเทศใน

ประชาคมอาเซียน 
 

7.ยทุธศาสตร์ 
การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วมและยั่งยืน 

 

8.ยทุธศาสตร์ 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  
มีประสิทธิภาพ 

 

ยทุธศาสตร์ที ่1

การพฒันาด้าน
โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

 

 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 

การพฒันาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม ครอบครัว

อยู่ดีมีสุข 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพฒันาด้านเศรษฐกิจและพฒันา
ศักยภาพด้านการเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพฒันาด้านส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การพฒันาด้านการบริหาร

จัดการองค์กรท่ีดี  
มีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

1.เศรษฐกิจและสังคมไทยมี
การพัฒนาอย่างมั่งคงและ
ย่ังยืน 

2. เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้า
ส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัล
  

5. เศรษฐกิจและสังคมพฒันา
อย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

3. คนไทยมีศักยภาพและ
สามารถปรับตัวรองรับบริบท
การพฒันาในอนาคต 

4. สังคมไทยมีความเป็นธรรม 
มีความเหล่ือมล ้าน้อย 

6. ระบบการบริหารภาครัฐมี
ประสิทธิภาพทันสมัยรับผิดชอบ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชน
มีส่วนร่วม 

1.การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

2.การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเลื่อมล้้าในสังคม 

 

3.การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

 

4.การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

 

5.การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคงและย่ังยืน 

6.การบริหารจัดการในภาครัฐการ
ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
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ยทุธศาสตร์ที ่1

การพฒันาด้าน
โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

 

 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 

การพฒันาด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม ครอบครัว

อยู่ดีมีสุข 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพฒันาด้านเศรษฐกิจและพฒันา
ศักยภาพด้านการเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพฒันาด้านส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
การพฒันาด้านการบริหาร

จัดการองค์กรท่ีดี  
มีประสิทธิภาพ 

 

เป้าประสงค์ 1. เพ่ือให้การ

คมนาคมสะดวก

รวดเร็ว ระบบ

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการได้

มาตรฐาน 

 

3. เพ่ือส่งเสริมและ
พฒันาเกษตรกรรม

ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพยีง 
และประชาชนมี
ความปลอดภัยจาก

สารเคมี 
 

2.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ส่งเสริม 

ด้านการกีฬา ส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน 

ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนประชาชนได้รับบริการ

ด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึงมี

สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

 
 

4.เพ่ือส่งเสริมและยกระดับ
การศึกษา  และเทคโนโลยทีี่
ทันสมัยให้แก่ประชาชนและ
บ ารุงรักษาศาสนา จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญาอันดี
งามของท้องถิ่น 

 
 

5. เพ่ือพฒันาและอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่าง

ยัง่ยืน 
 

6. เพ่ือสร้างระบบบริหาร
จัดการที่ดี และพฒันา
ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การให้บริการแก่ประชาชน    
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผน

และพฒันาท้องถิ่น 
 
 

กลยุทธ์ 1.ส่งเสริมการพฒันา
และปรับปรุงด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน ให้ได้
มาตรฐานและพอเพยีง
ต่อความต้องการของ

ประชาชน 
 

 

3. ส่งเสริม 
การเกษตรกรรมตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีงและ
ปลอดภัยจาก

สารเคมี และพฒันา
นวัตกรรม
การเกษตร 

 

2.ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว พฒันาคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมการสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ พฒันาผลิตภณัฑ์ชุมชน ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ส่งเสริมด้านการกีฬา ด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย และ
ป้องกันโรคติดต่อ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

4.ส่งเสริมการศึกษา และ
นันทนาการ เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการส่ือสารที่ทันสมัย และ
บ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน (AEC) 

 
 

5.ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่าง

ยัง่ยืน 
 

6.การพฒันาระบบการ
บริหารจัดการภายใน
องค์กรบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดแีละ 

การบริการประชาชน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การพฒันาท้องถิ่น 
 

แบบ ยท.01 

แผนงาน 
1.เคหะและชุมชน 
2.อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

 

1.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  2.สาธารณสุข  
3.เคหะและชุมชน   4.บริหารงานทั่วไป  5.สังคมสงเคราะห์  
6.การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
7.การรักษาความสงบภายใน   8.งบกลาง 
 
 

 

1.การเกษตร 
2.เคหะและชุมชน 
 

 

1.การศึกษา 
2.เคหะและชุมชน 
3.ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 
 

 

1.การเกษตร 
  
 
 

 

1.บริหารงานทั่วไป 
2.เคหะและชุมชน 
  
 
 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อบต.บ้านกอก 

ผลผลิต/ 
โครงการ จ านวน  237  โครงการ 

 
จ านวน  61  โครงการ 

 

 

จ านวน  12  โครงการ 

 

 

จ านวน  23  โครงการ 

 

จ านวน  4  โครงการ 

 

จ านวน  29  โครงการ 

 

 


