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2.  ยุทธศาสตร์ชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     2.1  วิสัยทัศน์   
“ ท้องถิ่นน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพ  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ”  

     2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รายได้และการมีงานท า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค 
 เป้าประสงค์   
 1. ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลต าบลให้มีความสะดวกและมีมาตรฐาน 
  2. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
 กลยุทธ์การพัฒนา 
 ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และ
รวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐาน  ดังนี้ 
 1.  ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน  ร่องระบายน้ า  และจัดหาแหล่งน้ าการเกษตร 
 2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 3.  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปาให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
 4.  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า /โทรศัพท์และโครงสร้างทางการเกษตร 
 ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า 
 2.  จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
 3.  จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
 4.  จ านวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสาธารณสุข  และสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ 
  เป้าประสงค์   
 1. เพ่ือพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนให้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน  
 2. ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันตนเองให้พ้นจากโรคระบาด   
 3. ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ   
 4. ส่งเสริมตัวแทนสุขภาพ / ประชาคมสุขภาพในชุมชนมีขวัญและก าลังใจ  มีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่
ไดร้ับมอบหมาย   
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 5. การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์เป็นไปอย่างครบถ้วน  ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  กลยุทธ์การพัฒนา 
 1.  การพัฒนางานสาธารณสุข  ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ในการป้องกันโรคขั้นพ้ืนฐาน 
 2.  การพัฒนาศักยภาพของชุมชน  องค์กรชุมชนในงานด้านสาธารณสุขภาพอนามัย 
 3.  การป้องกันควบคุมโรคระบาดควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 4.  การส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย เพ่ือสุขภาพและสุขภาพจิตที่ดีส่งเสริมและป้องกันควบคุมโรค 
 5.  การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ควบคู่กับสังคมที่เอ้ือเฟ้ือและอบอุ่น 

ตัวช้ีวัด 
 1.  ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคร้ายต่าง ๆ ในภาวการณ์ปัจจุบัน 
 2.  มีเครือข่ายสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งและปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขภาพที่ทันต่อสถานการ 
 3.  ประชาชนมีโอกาสออกก าลังกายมากขึ้นและเจ็บป่วยน้อยลง 

4.  สุขาภิบาลชุมชนที่ดีข้ึน อัตราการเกิดโรคระบาดในชุมชนที่น้อยลง 
 5.  ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการส่งเสริมและสงเคราะห์อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 เพ่ิมขีดความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนและพัฒนาระบบสวัสดิการ/สงเคราะห์
ประชาชนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครอง  การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 เป้าประสงค์   
 1. ส่งเสริมและพัฒนาระบอบการเมือง  ในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญ   
   2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน   
 3. ส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นไปอย่างสุจริตในขอบข่ายของกฎหมายควบคู่ไปกับสังคมที่สมานฉันท์  กับระบบ
การปกครองแบบมีส่วนร่วม  เพื่อประโยชน์สุขประชาชนโดยการจัดระเบียบชุมชนเพ่ือความสงบเรียบร้อย  
 4. ป้องกันและรักษาทรัพย์สินตามศักยภาพของคนในชุมชน 

กลยุทธ์การพัฒนา 
1.  การพัฒนาประชาธิปไตยเพ่ือให้ประชาชนตระหนักและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องควบคู่ไปกับการ

เปลี่ยนแปลงของกฎหมายและวิถีแห่งการเลือกตั้งทุกระดับ 
2.  ส่งเสริมการปกครอง  โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 3.  การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามรถของประชาชน – บุคคลทางการปกครอง  ควบคู่กับการสร้างขวัญ
และก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและรักษาทรัพย์สิน/ความสงบเรียบร้อยชุมชน 
 4.  การจัดหาวัสดุ /อุปกรณ์  และเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม 
 5.  สร้างความเข้าใจและเกิดความตระหนักในการป้องกันและลดอุบัติภัย 
 6.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ตัวช้ีวัด 
 1.  การเลือกตั้งทุกระดับเป็นไปอย่างสุจริตและมีความขัดแย้งทางสังคมน้อยลง 
 2.  การปกครองที่สมานฉันท์มีส่วนร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจกิจกรรมทางสังคมจากคนในชุมชนที่มากข้ึน 
 3.  อาสาสมัครทุกองค์กรมีประชาชนเข้าร่วมด้วยความยินยอมพร้อมใจมากขึ้น  มีศักยภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

4.  มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการป้องกันและระงับเหตุร้ายได้ทันท่วงที  
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 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
เพ่ิมศักยภาพประชาชนในการมีส่วนร่วมและปลูกจิตส านึกในการเลือกตั้งและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 
                           
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
 เป้าประสงค์  
 1. สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม โดยเน้นการเรียนรู้แก่นแท้ของวัฒนธรรมความเชื่อ อันเป็นวิถีที่ดี
งามถูกต้องไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมภายใต้หลักแห่งศาสนาให้ประชาชนได้น าหลักการแห่งความเชื่อถือที่ถูกต้อง  
  2. ส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญามาปรับใช้กับชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม   
 3. นักเรียน / เยาวชนมีโอกาสได้เรียนรู้กับการถ่ายทอดทักษะชีวิต  ควบคู่ไปกับการเรียนวิชาการ  
 4. ส่งเสริมประชาชนมีรายได้จากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ตามศักยภาพและความสามารถของตน 

กลยุทธ์การพัฒนา 
 1.  ส่งเสริมจัดกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม ควบคู่กับการศึกษาแสวงหาความเชื่อที่ถูกต้องและ    
เหมาะสมมาด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพยง 
 2.  ส่งเสริมการจัดงานทางด้านรัฐพิธี – ราษฎร์พิธี  เพ่ือความสามัคคีในชุมชน 
 3.  ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้านมีโอกาสถ่ายทอดภูมิปัญญา 
 4.  สนับสนุนการจัดการศึกษาตามศักยภาพของท้องถิ่น  เพ่ือนักศึกษา /เยาวชนมีทักษะการด าเนินชีวิต 
พ่ึงพาตนเองได้ในภาวการณ์ปัจจุบัน 
 5.  สนับสนุนการบูรณะสถาน  และสถานที่ประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
 6.  ก าหนดเทศกาลวันส าคัญประจ าปี  เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของต าบล 
 ตัวช้ีวัด 
 1.  ชุมชนมีการจัดกิจกรรมทางประเพณี – วัฒนธรรมที่ดีงามและเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  เยาวชนได้รับการเรียนรู้ภูมิปัญญามีทักษะในการด าเนินชีวิตควบคู่ไปกับการมีความรู้ในหลักวิชาการ  
คุณธรรม  จริยธรรมที่ดี 

3.  ประชาชนมีคุณธรรมมีหลักการในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักของศาสนา 
 4.  ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาสู่เยาวชนคนรุ่น
หลังและสามารถน าความรู้แห่งภูมิปัญญานั้นส่งเสริมศักยภาพชุมชนและสร้างรายได้ตนเอง 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 ส่งเสริมการสืบสานประเพณี/วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชน ประชาชนได้สืบทอดเป็น
แหล่งความรู้ภูมิปัญญา 

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์   
1. พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  คืนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารตามธรรมชาติ 
2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนน่าอยู่  ปราศจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือรบกวนการอยู่ตามปกติสุข  
3. ส่งเสริมความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ลดความขัดแย้งในชุมชน 
กลยุทธ์การพัฒนา 

 1.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
 2.  จัดหาแหล่งอาหารคืนความสมดุลให้แหล่งน้ าและผืนป่า  และคุณภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 3.  การบริหารจัดการ  การรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอยและการระบายของเสียในชุมชน 
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 ตัวช้ีวัด 
 1. จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. จ านวนแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นตามธรรมชาติ 
 3. จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยและน้ าเน่าเหม็นในชุมชนลดลง 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  คืนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารตามธรรมชาติและพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวในต าบล 

 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 เป้าประสงค์   
 1. ส่งเสริมหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 2. ผลผลิตทางการเกษตรและกระบวนการแปรรูปที่มีคุณภาพ 
 3. การขยายแหล่งกักเก็บน้ าสาธารณะเพ่ือใช้ส าหรับการเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  
 4. มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน 
 5. ประชาชนมีรายได้ และมีอาชีพเสริมจากอาชีพหลัก 
 6. จัดตั้งและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน 
 กลยุทธ์การพัฒนา 
 1.  ส่งเสริมศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร                            
 2.  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
 3.  สร้างความตระหนักในการผลิต  ไปพร้อมกับการใช้และการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ /สิ่งแวดล้อม 
 4.  สร้างโอกาสในการจ าหน่ายผลผลิตสู่ตลาดภายนอก  ตามศักยภาพของพ้ืนที่มีอยู่ 
 5.  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม  องค์กรเครือข่าย  สหกรณ์  กลุ่มวิสาหกิจของชุมชน 
 ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิต  และจ านวนผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ 
 2.  จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
 3.  จ านวนตลาดและสถานประกอบการที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีระบบ 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 ส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตร ให้เป็นสินค้าจ าหน่ายในระดับจังหวัด/ประเทศ และพัฒนากลุ่มอาชีพ
ต่างๆในชุมชนพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ 
 เป้าประสงค์  
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับให้ได้มาตรฐาน  โดยเน้นผู้เรียนมีคุณธรรม  น าความรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  
 2. ส่งเสริมการออกก าลังกาย/เล่นกีฬา  เพื่อสุขภาพและสร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชน 
 3. ส่งเสริมให้บุคคลมีโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ทักษะในการด าเนินชีวิตที่มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 

กลยุทธ์การพัฒนา 
 1.  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับการศึกษาหาความรู้ 
 2.  การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้  ตามศักยภาพของชุมชน 
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 3.  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ปราชญ์ชาวบ้าน  ให้เป็นธนาคารภูมิความรู้ทุกแขนงและการพัฒนา
องค์ความรู้ของกลุ่มองค์กรในชุมชน 
 4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬา  วัสดุ/อุปกรณ์ และสถานที่เล่นกีฬาที่เหมาะสม 
 5.  การพัฒนากิจกรรมนันทนาการ  เพื่อความสมานท์ฉันท์ในชุมชน 
 ตัวช้ีวัด 
 1.  เด็กก่อนวัยเรียนได้รับโอกาสเข้าเตรียมความพร้อมในสถานที่  ที่อบอุ่น  น่าอยู่ 
 2.  เยาวชนได้รับการศึกษาควบคู่ไปพร้อมการมีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดี 
 3.  ประชาชนมีโอกาสการเรียนรู้ทักษะการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง  และเหมาะสม 
 4.  มีบุคลากรทางการศึกษาครบถ้วน  มีขวัญ – ก าลังใจ  และมีความพร้อมในการให้ความรู้ 
 5.  ชุมชนมีกิจกรรมเพ่ือความสมานฉันท์  อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมแก่สถานการณ์ 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริมการกีฬาแก่เด็กและเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และเป็นหมู่บ้านกีฬาปลอดยาเสพติด 

 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ 
 เป้าประสงค์   
 1. การพัฒนาระบบการท างานให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ  การเงิน  การคลัง  การ
บริหารงานบุคคลและกิจการสภาท้องถิ่น  การบริการประชาชน  โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน 
(Public  Function)   
 2. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร  ให้บริการด้านอาคารสถานที่และอ านวยความสะดวกด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัย    
 3. พัฒนาศักยภาพขององคก์ร  ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมมาภิบาล 
 กลยุทธ์การพัฒนา 

๑.  การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและประชาชน 
๒.  การประสานการด าเนินการระหว่างหน่วยงานในพ้ืนที่โดยการบูรณาการแผนงาน งบประมาณและ
บุคลากรให้สอดคล้องเพ่ือลดความซ้ าซ้อนและประหยัดงบประมาณในการด าเนินการ 
๓.  ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานให้มีความรู้ความ
เข้าใจและมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนา 
๔.  พัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การประสานการด าเนินงาน 
๕.  พัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือรองรับการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่หน่วยงาน/ประชาชนในพ้ืนที่ 
๖.  การจัดบริการสาธารณะของ  อปท.  ให้ได้ตามมาตรฐานตามที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด 

 ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนคณะกรรมการที่  อปท.  จัดตั้งเพื่อกระบวนการให้มีส่วนร่วม (Public Function)  

2.  ปริมาณงานที่องค์กรหรือคณะกรรมการที่  อปท.  จัดตั้งได้ด าเนินการเสนอความเห็นในการบริหารงาน
ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

3.  ปริมาณผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสารจาก อปท. /และปริมาณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน 
4.  จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม  ศึกษา - ดูงาน  เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ 
5.  ปริมาณผู้ใช้บริการอาคาร/สถานที่ ที่เทศบาลจัดไว้บริการ 
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 6.  ผลการด าเนินงานตามบทบาท/หน้าที่ของผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ด าเนินการตามระเบียบ/
กฎหมายก าหนด 

7.  ปริมาณข้อร้องเรียนที่ อปท.สามารถชี้แจงและท าความเข้าใจให้ผู้ร้องเรียนและประชาชนรับทราบและ
เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายได้ 
 8.  การบริหารโครงการที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจเป็นที่พึงพอใจมากกว่าหน่วยงานเดิมได้ด าเนินการ 

9.  ประเมินจากความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชน 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ต ได้สะดวกและรวดเร็ว
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา             การพัฒนาศักยภาพ        ด้านทรัพยากรธรรมชาติ          ด้านการท่องเที่ยว              ด้านสังคม                 ด้านการพัฒนาเกษตร               ด้านความมั่นคง 
จังหวัดอุดรธานี                      การค้าการลงทุน               และสิ่งแวดล้อม                                                 และคุณภาพชีวิต        อุตสาหกรรม เกษตรปลอดภัย          ความปลอดภัย          
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา              พัฒนาศักยภาพ            ด้านทรัพยากรธรรมชาติ               ด้านการท่องเที่ยว              ด้านเกษตร         ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อ                ด้านความมั่นคง         
ของ อปท.ในเขต                        การลงทุน                  และสิ่งแวดล้อม                                                                                สร้างความเข็มแข็งใหชุ้มชน               ความปลอดภัย 
จังหวัดอุดรธานี                                                                                                            
                                                                             
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน               ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ             ด้านศาสนาประเพณ ี                   ด้านเศรษฐกิจ รายได ้  
ยุทธศาสตร์ของ อปท.                                   และสิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมท้องถิ่น                     และการมีงานท า                     ด้านสาธารณะสุข 
                                                                                           สังคมสงเคราะห ์
                                      ก่อสร้างและปรับปรุง    สร้างจิตส านึก        ส่งเสริมการจัดงาน  ส่งเสริมศักยภาพ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา              บ ารุงถนน ร่องระบายน้ า            ตระหนักในการจัดการ    ทางด้านรัฐพิธี ราษฎร์พิธี       ในการเพิ่มผลผลิตทางการ 
              จัดหาแหล่งน้ าการเกษตร     ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม   เพื่อความสามัคคีในชุมชน         เกษตรอินทรีย์และการแปรรูป  การพัฒนางานสาธารณสุข   
                      สินค้าทางการเกษตร                ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้         
     ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า             จัดหาแหล่งอาหาร    ส่งเสริมและสร้างโอกาส     ในการป้องกันโรคขั้นพื้นฐาน 
     ไฟฟ้าสาธารณะให้ท่ัวถึง        คืนความสมดุลให้แหล่งน้ า       ถ่ายทอดภูมิปัญญา      เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพ 
          ทุกครัวเรือน           และผืนป่า คืนคุณภาพ           ของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ การพัฒนาศักยภาพของชุมชน   
              ความอุดมสมบูรณ์ของดิน    สนับสนุนการบูรณะสถาน       องค์กรชุมชนในงานด้าน 
       ก่อสร้างและขยายเขต     และสถานท่ีประกอบกิจกรรม      สร้างความตระหนักในการผลิต   สาธารณสุขภาพอนามัย 
         การบริการประปา  การบริหารจัดการ              ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเท่ียว       ไปพร้อมกับการใช้และการรักษา 
       ให้ท่ัวถึงทุกครัวเรือน                การรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย              ทรัพยากรทางธรรมชาติ  การป้องกันควบคุมโรคระบาด 
            และการระบายของเสียในชุมชน       และสิ่งแวดล้อม           ควบคู่ไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
        บริการสาธารณะ                 ก าหนดเทศกาลวันส าคัญประจ าปี   
                 ท่ีประชาชนพึงได้รับ                            เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของต าบล            สร้างโอกาสในการจ าหน่าย           ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
          อย่างถ้วนหน้า                   ผลผลิตสู่ตลาดภายนอก   เพื่อสุขภาพและสุขภาพจิตท่ีดี 
               โทรศัพท์และโครงสร้าง                ตามศักยภาพของพื้นท่ีมีอยู่ ส่งเสริมและป้องกันควบคุมโรค 
                                                        ทางการเกษตร 
                          ส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่ม               การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
                      วิสาหกิจชุมชน  สหกรณ์          ควบคู่กับสังคมท่ีเอื้อเฟื้อและอบอุ่น
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคก  พ.ศ. 2561 – 2565 
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20                 ความมั่นคง               การพัฒนาคน               ด้านคุณภาพชีวิต                  พัฒนาระบบการบริหาร  
                                  เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  จัดการภาครัฐ 
 
 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ     ด้านความม่ันคง         ด้านสังคม         ด้านเศรษฐกิจ          ด้านทรัพยากรธรรมชาติ         ด้านการบริหารจัดการ 
    ฉบับท่ี  12              และสิ่งแวดล้อม              ภาครัฐและธรรมาภิบาล 
 
 
    ยุทธศาสตร์                       การพัฒนาศักยภาพ                    การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน                   ยกระดับการค้า 
    กลุ่มจังหวัด                    การท่องเท่ียวเชิงเกษตร                                                                    การผลิตสินค้าทางการเกษตร  
 
 
ยุทธศาสตร์        ด้านการท่องเท่ียว         ด้านเศรษฐกิจ         ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต        ด้านทรัพยากรธรรมชาติ         ด้านการเกษตร 
จังหวัด                            และสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา        ด้านการท่องเท่ียว   การส่งเสริมศิลปะ       ด้านการค้าการลงทุน        ด้านการศึกษาและ             ด้านทรัพยากรธรรมชาติ          
ของ อปท.ใน        วัฒนธรรมและขนบ       เสริมสร้างความเข้มแข็ง                และสิ่งแวดล้อม 
เขตจังหวัด                    ธรรมเนียมประเพณี      ของสังคมและคุณภาพชีวิต 
                                             ท่ีดีของประชาชน 
 
 
ยุทธศาสตร์         ด้านศาสนาประเพณี      ด้านโครงสร้าง       ด้านเศรษฐกิจรายได้     ด้านสาธารณะสุข       ด้านการศึกษา     ด้านทรัพยากร     
การพัฒนา             และวัฒนธรรม      พื้นฐาน             และการมีงานท า        สังคมสงเคราะห์                                 ธรรมชาติ/ 
อปท.                             สิ่งแวดล้อม 
 
       - ส่งเสริมความรู้        - ก่อสร้างและ        - ส่งเสริมแนวคิด         - พัฒนาระบบ            - เด็ก เยาวชนมี      - พัฒนาและ 
        ด้านภูมิปัญญา        ซ่อมบ ารุงโครง         เศรษฐกิจพอเพียง       สาธารณสุขมูลฐาน      คุณธรรมจริยธรรม   ฟื้นฟูทรัพยากร 
       - สืบสานประเพณี      สร้างพื้นฐาน          - ขยายแหล่งกักเก็บ     - ประชาชนมีความรู้    - พัฒนาบุคลากร     ธรรมชาติ 
       อันดีงาม               ให้มีความสะดวก       น้ าสาธารณะ              ในการป้องกันโรค        ทางการศึกษา       คืนความอุดม 
       - ส่งเสริมรายได้        และมีมาตรฐาน       - ประชาชนมีรายได้      ระบาบด                   - พัฒนาอาคาร     สมบูรณ์ของ 
       ด้านภูมิปัญญา        - พัฒนาระบบ          เสริม           - ส่งเสริมการออก       สถานท่ีและแหล่ง    แหล่งอาหาร 
         คมนาคมขนส่ง         - จัดต้ังกลุ่มอาชีพ       ก าลังกาย                 เรียนรู้ชุมชน           - จัดการสิ่งแวด 
         ให้สะดวกรวดเร็ว      - จัดหาตลาดรองรับ     - จัดสวัสดิการ            - พัฒนาการกีฬา    ให้ชุมชนน่าอยู่ 
         ปลอดภัย                ผลผลิตเกษตร           สงเคราะห์อย่าง          วัสดุ/อุปกรณ์ 
                 ท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 
แผนงาน      ศาสนา วัฒนธรรม       งานเคหะชุมชน          งานสร้างความ         งานสาธารณะสุข          งานการศึกษา           งานเกษตร 
      และนันทนาการ                      เข็มแข็งของชุมชน 
ผลผลิต/ 
โครงการ                9                        32                        20                       5                          19                       8
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3.4  แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic  map)    
 

    วิสัยทัศน์                                    “ ท้องถิ่นน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี  คนมีคุณภาพ  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ” 
 
 
ยุทธศาสตร์           ด้านโครงสร้าง             ด้านสาธารณสุข                ด้านการเมือง                  ด้านศาสนา              ด้านทรัพยากร             ด้านเศรษฐกิจ               ด้านการศึกษา                 ด้านบริหารจัดการ 
          พื้นฐาน                 สังคมสงเคราะห์            การปกครองการรักษา             ประเพณี                  ธรรมชาติ                    รายได้                          กีฬา                          บ้านเมืองท่ีดี 
                     ความสงบเรียบร้อย             และวัฒนธรรม          และสิ่งแวดล้อม           และการมีงานท า             และนันทนาการ 
 
เป้าประสงค์      1.ก่อสร้างและซ่อม      1. เพื่อพัฒนางาน      1.ส่งเสริมและพัฒนา       1.สืบสานประเพณี           1.พัฒนาและฟื้นฟ ู     1. ส่งเสริมหลักแนว   1.การพัฒนาด้านคุณธรรม     1.พัฒนาระการ 
  บ ารุงโครงสร้างพื้นฐาน     สาธารณสุขมูลฐาน     ระบอบการเมือง          วัฒนธรรมอันดีงาม           ทรัพยากรธรรมชาติ     คิดเศรษฐกิจพอเพียง   จริยธรรมควบคู่ไปกับ         ท างานให้ได้รับการ 
  ให้มีความสะดวก          ชุมชน                 ในระบอบประชาธิปไตย   โดยเน้นการเรียนรู้แก่นแท้     คืนความอุดมสมบูรณ์   2.ผลผลิตทางการ       การศึกษาหาความรู้            รับรองมาตรฐาน 

 และมีมาตรฐาน      2.ประชาชนมีความรู้     ภายใต้รัฐธรรมนูญ         ของวัฒนธรรมความเชื่อ        ของแหล่งอาหาร          เกษตรและการ          2.การพัฒนาอาคาร             การบริหารจัดการ   
  2. พัฒนาระบบคมนาคม   ในการป้องกันตนเอง   2.ส่งเสริมกระบวนการ    อันเป็นวิถีท่ีดีงามถูกต้อง      2.จัดการสิ่งแวดล้อม    แปรรูปท่ีมีคุณภาพ      สถานท่ีและแหล่งเรียนรู้        การเงิน การคลัง   
  ขนส่งให้มีความสะดวก    ให้พ้นจากโรคระบาด    มีส่วนร่วมของประชาชน   2.ส่งเสริมความรู้              ให้ชุมชนน่าอยู่         3.ขยายแหล่งกักเก็บ   ตามศักยภาพของชุมชน       การบริหารงานบุคคล 
  รวดเร็วและปลอดภัย      3.ส่งเสริมการออก     3.ส่งเสริมประชาธิปไตย   ภูมิปัญญามาปรับใช้กับชีวิต   3.ส่งเสริมความสะอาด  น้ าสาธารณะเพื่อใช้    3.การพัฒนาบุคลากรทาง     กิจการสภาท้องถิ่น   
          ก าลังกายเพื่อสุขภาพ   ในขอบข่ายของกฎหมาย  ประจ าวันได้อย่างเหมาะสม    ความเป็นระเบียบ       ส าหรับเกษตรกรรม    การศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน    การบริการประชาชน   
           4.การจัดสวัสดิการ     ควบคู่ไปกับสังคม         3.นักเรียน/เยาวชนมีโอกาส   เรียบร้อย              แก้ไขปัญหาอุทกภัย    และการพัฒนาองค์ความรู้     โดยสนับสนุนการมีส่วน  
          สังคมสงเคราะห์       ท่ีสมานฉันท์              ได้เรียนรู้กับการถ่ายทอด       4.มีตลาดรองรับผล    ของกลุ่มองค์กรในชุมชน      ร่วมขององค์กรชุมชน 
          ท่ัวถึงและเป็นธรรม    4.ป้องกันและรักษา       ทักษะชีวิตควบคู่                                     ผลิตทางการเกษตร      4.การพัฒนาและส่งเสริม      (Public Function)   
                            ทรัพย์สินตามศักยภาพ      ไปกับการเรียนวิชาการ                                      5.ประชาชนมีรายได้    ด้านการกีฬา วัสดุ/อุปกรณ์    2.พัฒนาระบบข้อมูล 
                                                                           ของคนในชุมชน            4.ส่งเสริมประชาชนมีรายได้                                 จากอาชีพเสริม          สถานท่ีเล่นกีฬาท่ีเหมาะสม     ข่าวสาร ให้บริการด้าน 
                                                                                               จากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน        6.จัดตั้งและส่งเสริม    5.การพัฒนากิจกรรม           อาคารสถานท่ีและ 
                                                                                                                                         กลุ่มอาชีพ                นันทนาการเพื่อความ           อ านวยความสะดวก 
                   กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน   สมานท์ฉันท์ของคนในชุมชน   ด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ 
                        ท่ีทันสมัย    
                       3.พัฒนาศักยภาพขององค์กร 
                          ตามหลักธรรมมาภิบาล 
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ค่าเป้าหมาย                             
 
 
 
กลยุทธ์       1. ก่อสร้างและปรับปรุง       1.พัฒนางานสาธารณสุข   1.พัฒนาประชาธิปไตย         1.ส่งเสริมจัดกิจกรรม        1.สร้างจิตส านึก           1.ส่งเสริมศักยภาพ        1.เด็กก่อนวัยเรียนได้รับ  ๑.ส่งเสริมกระบวนการ 
         บ ารุงถนนร่องระบายน้ า        และให้ความรู้ในการ        เพื่อให้ประชาชนตระหนัก    ประเพณีวัฒนธรรมตาม      ตระหนักในการจัดการ    ในการเพิ่มผลผลิต          โอกาสเข้าเตรียม           มีส่วนร่วมขององค์กร 
                     2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า     ป้องกันโรค                   2.ส่งเสริมการปกครอง        หลักเศรษฐกิจพอเพียง       ทรัพยากรน้ าและ          ทางการเกษตร              ความพร้อมในสถานท่ี     ชุมชนและประชาชน 
          ให้ท่ัวถึงทุกครัวเรือน          2.การพัฒนาศักยภาพ        โดยเน้นกระบวนการ         2.ส่งเสริมการจัดงานทาง    และสิ่งแวดล้อม            2.เสริมสร้างและ           ท่ีอบอุ่น  น่าอยู่            ๒.ประสานการด าเนิน 
          3. ก่อสร้างและขยายเขต     ของชุมชนด้านสุขอนามัย    มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน        ด้านรัฐพิธี – ราษฎร์พิธี      2.จัดหาแหล่งอาหาร      เพิ่มทักษะอาชีพของ      2.เยาวชนได้รับการศึกษา  การระหว่างหน่วยงาน 
          การบริการประปา             3.ป้องกันควบคุมโรค        3.เพิ่มศักยภาพประชาชน    เพื่อความสมานฉันท์          ความสมดุลให้แหล่งน้ า   ครัวเรือน/กลุ่มอาชีพ      ควบคู่ไปพร้อมการ          ระหว่างหน่วยงานใน 
          ให้ท่ัวถึงทุกครัวเรือน          ระบาดควบคู่ไปกับการ      ในการปฏิบัติหน้าท่ีในการ    3.ส่งเสริมและสร้าง           ผืนป่าและคืนความ        3.สร้างความตระหนัก    มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีด ี   พื้นท่ีโดยการบูรณาการ 
          4. บริการสาธารณะ          จัดการสิ่งแวดล้อม            ป้องกันและรักษาทรัพย์สิน   โอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้าน    อุดมสมบูรณ์ของดิน       ในการผลิตพร้อมการ     3.ประชาชนมีโอกาส       แผนงาน งบประมาณ 
          ท่ีประชาชนพึงได้รับ          4.ส่งเสริมการออก            4.จัดหาวัสดุ /อุปกรณ์        ไดถ้่ายทอดภูมิปัญญา         3.การบริหารจัดการ      ใช้และรักษาทรัพยากร    เรียนรู้ทักษะการด าเนิน   และบุคลากรให้ 
          อย่างถ้วนหน้า                ก าลังกายเพื่อสุขภาพ          และเครื่องมือในการปฏิบัติ   4.สนับสนุนการจัดการ       การรณรงค์ก าจัดขยะ     ธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม     ชีวิตอย่างถูกต้อง           สอดคล้องเพื่อลดความ 
           5.การจัดสวัสดิการ         หน้าท่ีตามความเหมาะสม    ศึกษาตามศักยภาพ           มูลฝอยและการระบาย    4.สร้างโอกาสในการ      และเหมาะสม               ซ้ าซ้อนและประหยัด 
            สังคมสงเคราะห์           5.สร้างความเข้าใจและเกิด   5.สนับสนุนการบูรณะ       ของเสียในชุมชน           จ าหน่ายผลผลิตสู่          4.มีบุคลากรทางการ       งบประมาณ 
            ควบคู่กับสังคม            ความตระหนักในการป้องกัน  สถานและสถานท่ีประกอบ                                ตลาดภายนอกตาม         ศึกษาครบถ้วนและ         ๓.ส่งเสริมศักยภาพของ 
            ท่ีเอื้อเฟื้อและอบอุ่น    vและลดอุบัติภัย                  กิจกรรมทางวัฒนธรรม                                     ศักยภาพของพื้น           พร้อมในการให้ความรู้     บุคลากรในหน่วยงาน 
       6.การป้องกันและ              เพื่อการท่องเท่ียว                                           5.ส่งเสริมการจัดต้ัง       5.ชุมชนมีกิจกรรม          ผู้บริหาร/สมาชิกสภา 
       แก้ไขปัญหายาเสพติด         6.ก าหนดเทศกาลวัน                                        กลุ่มองค์กรเครือข่าย      เพื่อความสมานฉันท์       พนักงานให้มีความรู้ 
                                                                                                 ส าคัญเพื่อเป็นเอกลักษณ์                           สหกรณ์ /กลุ่มวิสาหกิจ   อย่างต่อเนื่องและ        ความเข้าใจและมีขีด 
                   ของต าบล              ของชุมชน                 เหมาะสมแก่สถานการณ์   ความสามารถในการ 
                           ปฏิบัติงานให้เป็นไป 
                           ตามแผนพัฒนา 
                          ๔.พัฒนาระบบการให ้
                           ข้อมูลข่าวสาร  
                                      ๕.พัฒนาอาคารสถานท่ี 
                                      เพื่อรองรับการบริการ 
                                                  ๖.จัดบริการสาธารณะ  

                                     ให้ได้ตามมาตรฐาน 
แผนงาน                 เคหะและชุมชน             สาธารณสุข           รักษาความสงบภายใน         ศาสนาวัฒนธรรม              งานเกษตร            สร้างความเข็มแข็ง            การศึกษา             บริหารงานท่ัวไป 
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