
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่) 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 

            
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

 
 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 
            

 

 

 
แผนพัฒนากลุ่ม

จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 1 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเพ่ิมศักยภาพการค้าชายแดน   

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การยกระดับการค้า การผลิตสินค้า

ทางการเกษตร   
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ 

  

 

 

แผนพัฒนาจังหวัด
หนองบัวล าภู  
(พ.ศ.2561 – 

2565) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคนและสังคมให้มี

คุณภาพชีวิตที่ด ี

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมและเพิ่มมลูค่า

สินการเกษตร  
อุตสาหกรรม 

  การค้า  การลงทุน 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
การส่งเสริมและพัฒนาการ

ท่องเที่ยวและบริการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
การเสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือ

ความสงบสุข   

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชน

ท่องถิ่นตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจ พอเพียง 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหาร จัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนา คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในท้องถิ่น 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี 

และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

  

 

 

ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลปางกู ่

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

ท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในท้องถิ่น 

 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี 

และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

  

 

 



 

ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลปางกู ่

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

ท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในท้องถิ่น 

 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี 

และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

  

 

 

 
 

เป้าประสงค์ 

 ๑.๑ การจัดท าแผนแม่บทชุมชน  และ
ส่งเสริมสนับสนนุการด าเนนิงานของ
องค์กรชุมชนทกุระดับ 

๑.๒ พัฒนาและส่งเสริมให้แก่กลุม่อาชีพ  
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๑.๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนทั่วไป 

๑.๔ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์  การบรรจุภัณฑ์  และ
การตลาดแก่สินค้าที่ผลิตในชุมชน 

๑.๕  ส่งเสรมิและสนับสนนุอุตสาหกรรม
ในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 

๑.๖  ส่งเสรมิสนับสนุนวิสาหกิจชมุชน 

๑.๗ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์  
หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอืน่ๆ 

๑.๘  การส่งเสรมิเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๙  ส่งเสรมิสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 

๑.๑๐  ส่งเสริมประชาสมัพันธก์ารทอ่ง
เทียว 

๑.๑๑  การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ
และบรกิารการท่องเที่ยว 

 ๒.๑  ส่งเสรมิอนุรกัษ์และการฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๒  ส่งเสรมิการจัดการสิง่แวดลอ้ม
ชุมชนและมลพิษต่างๆ 

๒.๓  พัฒนาและดูแลรกัษาที่สาธารณะ  
เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชมุชน 

2.๔  การพฒันาแหล่งน้ าเพือ่การเกษตร 

2.๕  การพฒันาแหล่งน้ าเพือ่การอุปโภค
บริโภค 

2.๖  พัฒนาปรับปรุงภมูิทัศน์ชุมชน  ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

2.๗  ปรับปรุงและพฒันาแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขต  อปท. 

 ๓.๑   การพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 

๓.๒  พัฒนาศูนย์ตอ่สู้เพือ่เอาชนะยาเสพ
ติด 

๓.๓   สงเคราะห์และพฒันาคุณภาพชีวิต
เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

๓.๔   เสรมิสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว 

๓.๕  เสรมิสร้างและสนับสนุนการจัด
การศกึษา 

๓.๖  สร้างเสริมสขุภาพอนามัย  เด็ก  
เยาวชน  ประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 

๓.๗  จัดระบบบรกิารทางการแพทย์และ
สาธารณสขุ 

๓.๘  ส่งเสรมิการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพรไทย 

๓.๙  ส่งเสรมิและสนับสนนุการป้องกัน
และควบคุมโรคติดตอ่ 

๓.๑๐  ส่งเสริมการดูแลรักษาสขุภาพที่
เกิดจากโรคติดตอ่ 

๓.๑๑  สนับสนุนศนูย์อาสาสมัครป้องกนั
ภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น 

๓.๑๒ ส่งเสริมสนับสนนุการน าหลกัการ
มีส่วนร่วมมาใช้ในการบรกิารจัดการ 

๓.๑๓  การพัฒนาเพิม่ประสทิธิภาพใน
การบริหารงานองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น 

ฯลฯ 

 ๔.๑  ส่งเสรมิพุทธศาสนา  และศาสนา
อื่นๆ 

๔.๒  ส่งเสรมิและสนับสนนุ
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น  
และปราชญ์ชาวบ้าน 

๔.๓  ส่งเสรมิการจัดเทศกาล  และงาน
ประเพณทีี่ส าคัญของท้องถิ่นเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

  

 

 

 

 

 

   



 

ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วน

ต าบลปางกู ่

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

ท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในท้องถิ่น 

 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี 

และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

  

 

 

 

แผนงาน 
 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
 แผนงานสังคม

สงเคราะห์ 
 แผนงานเคหะและ

ชุมชน 
 แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
 แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 แผนงานการศึกษา  แผนงานสาธารณสุข  

 
 

 
 
 

โครงการ/กจิกรรม 

 1.โครงการส่งเสริมสนิค้า
ที่ผลิตในชมุชน 
2. โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
3.โครงการส่งเสริม
นวัตกรรมการเกษตร 
4.โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติและฟื้นฟูป่า
ชุมชน 
5.คลองสวย น้ าใส  คน
ไทยมีสุข 
6.อุดหนนุโครงการ
ด าเนนิงานตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัด
หนองบัวล าภ ู
7.อุดหนนุที่ดนิจังหวัด
หนองบัวล าภ ู
8.อุดหนนุอ าเภอโนนสัง
โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและของดีวถิี
โนนสังประจ าปี 
9.อุดหนนุกิจกรรมกาชาด
อ าเภอโนนสัง 
10.โครงการพัฒนา
บุคลากร 
11.โครงการอบรม
อาสาสมัครป้องกนัไฟป่า 

ฯลฯ 

 1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน
ต าบลปางกู่ 
2.โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ 
ต าบลปางกู่ 
3.โครงการอบรมให้
ความรู้เรือ่งสิทธแิละ
หน้าที่คนพกิาร 
4.โครงการอบรมส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุต าบลปาง
กู ่
5. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส 
6.โครงการซ่อมแซมบ้าน
ท้องถิ่นไทยเทิดไทอ้งค์
ราชัน 
7. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส 
8.โครงการอบรมให้
ความรูก้ารป้องกนัการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัย
เรียน 

ฯลฯ 

 1.โครงการปรับพื้นที่
สาธารณะ หมู่ที ่1 
2.โครงการขุดลอกสระ
หนองแวง หมูท่ี่ 1 
3.โครงการขุดลอกฝายน้ า
ล้นหนองแวงด่าน หมูท่ี่ 
10 
4.โครงการก่อสร้างฝาย 
มช 2527 ภายในเขต 
อบต.ปางกู ่
5.โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นภายในต าบล 
6.โครงการวางท่อส่งน้ า
จากเขาช่องชาด- สีแ่ยก
หนองจาน 
7.โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวพระธาตุปรางค์กู ่
8.โครงการขยายไหล่ทาง
พร้อมเสรมิผิวจราจรแบบ
Asphaltic Concrete 
สาย 4022 
9.โครงการขยายไฟฟ้า  
(หม้อแปลงไฟฟ้า) หมู่ที่ 3 
10.โครงการขยายไหล่
ทางพรอ้มเสริมผวิจราจร
แบบ Asphaltic 
concrete หมู่ 6 

ฯลฯ 

 1.โครงการส่งเสริมอาชีพ
ของประชาชน 
2.โครงการพัฒนาชุมชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
3.โครงการออมวันละบาท
หรือกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนต าบลปางกู ่
4.โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 
5.อุดหนนุโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
6.โครงการอบรมเยาวชน
ไทยห่างไกลยาเสพติด 
7.โครงการรณรงค์ป้องกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(To Be Number One) 
8.โครงการตน้กล้ามวย
ไทย 
9.โครงการตั้งด่านประจ า
จุดตรวจช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 
10.โครงการในการ
จัดการจราจร 

ฯลฯ 
 

 1.โครงการสนับสนุนบุญ
มหาชาด 
2. โครงการสกัการะ
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 
3.โครงการเกี่ยวกับพธิี
ทางศาสนา รฐัพิธี และ
ประเพณีต่างๆ 
4.โครงการสนับสนุนบุญ
บ้ังไฟ 
5.อุดหนนุโครงการจัดงาน
บวงสรวงศาลหลกัเมอืง 
"กราบหลวงพอ่ใหญ่ไหว้
ศาลหลักเมอืง เที่ยวเมือง 
2 ภู ดูของดีวิถีโนนสงั" 
 

 1.โครงการสนับสนุน
งบประมาณอาหารเสริม
(นม) ส าหรับโรงเรียน 
และศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ใน
เขตรับผิดชอบ 
2.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา 
(ประกอบด้วย -ค่าอาหาร
กลางวนั -สือ่การเรียนการ
สอนวัสดุ การศกึษา -ค่า
หนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์
การเรียน - ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน - ค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียนและอืน่ ๆ) 
3.โครงการอดุหนุนอาหาร
กลางวนั ส าหรับโรงเรียน
ในเขตรับผิดชอบ 
4.โครงการจัดศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กวิธีพุทธ 
5.โครงการจัดซือ้วัสดุ
อุปกรณ์กฬีา 
6.โครงการอดุหนุนค่าย
คนดีศรีปางกู ่
7.โครงการสนับสนุนบุญ
ทอดเทียน 

ฯลฯ 

 1.โครงการสนับสนุนการ
ด าเนนิงาน 
2.โครงการอดุหนุน
ส าหรับการด าเนนิงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ  (หมายเหตุ :
จ านวน 10 หมู่ๆละ 
20,000 บาท) 
3.โครงการเฝ้าระวัง
โรคติดตอ่ 
ในหมู่บ้าน หมูท่ี่ 1 
4.โครงการจัดซือ้น้ ายา
ก าจัดยุงลาย 
5.โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์    ดร.
สมเด็จพระเจ้าลกูเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ ์
อัครราชกมุาร ี
6.โครงการจัดซือ้วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสนุัขบ้า 

ฯลฯ 

 

 


