ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น (Vision) ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่
" การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ร่วมใจประสานชุมชน สนใจใฝ่พัฒนา
สิ่งแวดล้อม "
การคมนาคมสะดวกหมายถึง ถนนสายหลัก ถนนสายภายในหมู่บ้ าน ชุมชน ถนนเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน และถนนลาเลียงการเกษตร มีความสะดวก รวดเร็ว เพื่อลดเวลาในการเดินทาง และการขนส่ง
เศรษฐกิจดีหมายถึง ประชาชนมีความอยู่ดี กินดี มีสุขภาพแข็งแรง หนี้สินลดลง ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
มี ค วามรู้ ทั น สมั ย หมายถึ ง เด็ ก เยาวชน ประชาชนทั่ ว ไป พนั ก งานส่ ว นต าบล พนั ก งานจ้ า ง
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้พฒ
ั นาขีดความสามารถให้ทันกับสถานการ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
ร่วมใจประสานชุมชนหมายถึง ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการเพื่อประสาน
แผนในการพัฒนา ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการทางานของท้องถิ่น
สนใจใฝ่พัฒนาสิ่งแวดล้อมหมายถึง จัดให้สภาพบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในตาบลให้น่าอยู่ สะอาด
ร่มรื่น สวยงาม
2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนดู่
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนา
1.
2.
3.
4.

ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาอาชีพ สร้างโอกาสและช่องทางในการเพิ่มรายได้
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน ไฟฟ้า น้้าประปา แหล่งน้้าอุปโภคบริโภค)
ส่งเสริมสนับสนุน การเกษตร อินทรีย์ชีวภาพ
สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริ สร้างโอกาสและช่องทางในการเพิ่ม
รายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
แนวทางการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.

ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข
ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วันส้าคัญของชาติ
ส่งเสริมสนับสนุน การกีฬา และนันทนาการ และจัดให้มีสถานที่ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ
ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ความอุดมสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิน ป่าไม้
2. การพัฒนาแหล่งน้้า เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
3. ส่งเสริมสนับสนุน การก้าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนา
1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (อัคคีภัย อุทกภัย วาตะภัย)
2. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด
3. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
1.
2.
3.
4.

ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การบริหารจัดการการจัดเก็บและการพัฒนารายได้
การสนับสนุนการด้าเนินการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

3. เป้าประสงค์
1. การคมนาคมสะดวก
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามแนวธรรมาภิบาล
4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
5. การพัฒนาอาชีพและรายได้
6. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
7. ประชาชนมีสุขภาพดี
8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน
9. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับการดูแล
4. ตัวชีวัด
1.กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย
จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ในโครงการทุกประการ

5. ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล

เป้าหมาย
พัฒนาด้านการเกษตร เกษตรกรรม ทฤษฎีใหม่
เศรษฐกิจพอเพียง การก่อสร้าง ปรับปรุง
บ้ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน
สะพาน รางระบายน้้าท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล.
ระบบน้้าอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้าง
ในฌาปนสถาน ฯลฯ
โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ
การพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษา การ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสหกรณ์
ส่งเสริมเยาวชน สตรี โครงการกพัฒนากลุ่มอาชีพ
และเกษตรกร เพื่อให้มีความรู้ ลดต้นทุนการผลิต ฯลฯ
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้
ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้า
สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้้า ตามพระราชด้าริฯ
เป็นต้น
ด้าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ด้าเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่
อปพร.ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ปลูก
จิตส้านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ
การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร การจัดการองค์
ความรู้ เพื่อให้การบริหารงานอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6. กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ้าเป็นและ
ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะ
และศักยภาพตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น้าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการเสพ การผลิตและการจ้าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับด้าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน
และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการ
4. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน น้าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท้าวิจัย เพิ่มพูนความรู้เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน
ภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส้าคัญ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต้ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร
5. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้้า และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้าง
จิตส้านึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลพัฒนาขุดลอก คูคลอง สงวนและเก็บกักน้้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้ง
วางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและน้้าแล้ง
7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ้าเป็น
เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
4. การก้าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต้าบลดอนดู่มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนดอนดู่
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

1.ยุทธศาสตร์
ด้านความ
มั่นคง

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

2.ยุทธศาสตร์
ด้านการ
ต่างประเทศ
ประเทศเพื่อน
บ้าน และ
ภูมิภาค

3.ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน

9.ยุทธศาสตร์
ด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การ
วิจัยและ
นวัตกรรม

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค
เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม

5.ยทุ ธศาสตร์การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์

6.ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลือ่ มล้าใน
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาเศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ

5..ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

7.ยุทธศาสตร์ด้าน
การเติบโตทีเ่ ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

6..ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

8.ยุทธศาสตร์ด้านการ
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ

10.ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ
โลจิสติกส์

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุม่
จังหวัด

กาพัฒนาศักยภาพการผลิต การค้า การแปรรูปพืชเศรษฐกิจให้มีความ
เข้มแข็ง

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด
ขอนแก่น

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่5
การเพิ่มศักยภาพของเมือง
เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจาก
ลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้า
โขง

ยุทธศาสตร์ที่6
การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ

แผนยุทธศาสตร์
จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต้าบล
ดอนดู่

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้มีความมั่นคงและมี
ความสามารถทางการ
แข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาเมือง
และชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
เศรษฐกิจ เกษตร
อุตสาหกรรม

1.การ
คมนาคม
สะดวก

2..ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
เพียงพอและ
ทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนและ
ลดความเหลื่อมล้า
ทางสังคม

3..การบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ
ตามธรรมาภิบาล
10.ผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้พกิ าร
ผู้สูงอายุได้รับการดูแล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.การมีสว่ นร่วม
ของประชาชนใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น

5.การ
พัฒนา
อาชีพและ
รายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้างความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาการ
เกษตรอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริมสร้างความ
มั่นคง และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

6.ส่งเสริมการศึกษา
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบเนียมประเพณี

ยุทธศาสตร์ที่5
การเพิ่มศักยภาพของเมือง
เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจาก
ลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้า
โขง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การเสริมสร้าง
สุขภาวะ

ยุทธศาสตร์ที่6
การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การสร้างเสริมทุนทาง
สังคมให้เข้มแข็งและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
การแข่งขันภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การบริหารราชการให้
มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล

7.ประชาชน
มีสุขภาพดี

8.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และสิ่งแวดล้อม
ไม่ให้เกิดมลพิษ
และมีความยั่งยืน

9.ชุมชนมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ
ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
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กลยุทธ์

แผนงาน

โครงการ

1.การ
คมนาคม
สะดวก

2..ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
เพียงพอและทัว่ ถึง

3..การบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ
ตามธรรมาภิบาล

1.ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน

โครงการ
จานวน

แผนงาน
การศึกษา

โครงการ
จานวน

4.การมีสว่ นร่วม
ของประชาชนใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น

2.ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

โครงการ
จานวน

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

โครงการ
จานวน

5.การ
พัฒนา
อาชีพและ
รายได้

6.ส่งเสริมการศึกษา
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบเนียมประเพณี

3.ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

โครงการ
จานวน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

โครงการ
จานวน

7.ประชาชน
มีสุขภาพดี

8.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และสิ่งแวดล้อม
ไม่ให้เกิดมลพิษ
และมีความยั่งยืน

4.ปรับปรุงโครงสร้าง
การบริหารงาน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

โครงการ
จานวน

9.ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

10.ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแล

5.พัฒนาฟื้นฟูและอนุรกั ษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม แหล่งน้า

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
การเกษตร

โครงการ
จานวน

โครงการ
จานวน

แผนงานงบ
กลาง

โครงการ
จานวน

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

โครงการ
จานวน

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map)
การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรูท้ นั สมัย ร่วมใจประสานชุมชน สนใจใฝ่ พฒ
ั นาสิง่ แวดล้อม

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

1.การพัฒนา

2.การพัฒนา

น์

เศรษฐกิจ เกษตร
อุตสาหกรรม

คุณภาพชีวิต
ประชาชนและลด
ความเหลื่อมล้า
ทางสังคม

เป้าประสงค์
น์

2.ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการฯ

1.การ
คมนาคม
สะดวก

3.การบริหาร

4.การมีสว่ น

จัดการมี
ประสิทธิภาพตาม
แนวธรรมาภิบาล

ร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

5.การพัฒนา
อาชีพและ
รายได้

4.การเสริมสร้างความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

6..ส่งเสริม
การศึกษา อนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมฯ

5.การบริหารราชการให้

มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล

8.จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมฯ

7.ประชาชนมี
สุขภาพ ดี

9.ชุมชนมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยฯ

10.ผู้ด้อยโอกาสผูส้ ูงอายุผู้พกิ าร
ได้รับการดูแล

น์

1.พัฒนาด้านการเกษตร
เกษตรกรรม ทฤษฎีใหม่
เศรษฐกิจพอเพียง การ
ก่อสร้าง ปรับปรุง
บารุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ ในพื้นที่

2.โครงการพัฒนาสังคม
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ

กลยุทธ์

1.ส่งเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

2.ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการศึกษา
บุคลากรด้านการศึกษา
ครู นักเรียน

ค่าเป้าหมาย

น์

แผนงาน
น์

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
การเกษตร

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารสุข

3.การบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

3.ส่งเสริมชุมชนให้
เข้มแข็ง พัฒนาบทบาท
ของผู้นา

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

5.การพัฒนาคุณภาพขอบ
บุคลากร การจัดการจัด
องค์ความรู้ เพื่อให้การ
บริหารงานอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ

4.ดาเนินการหรืออุดหนุน
หน่วยงานที่ดาเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
เพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.
ปลูกจิตสานึกให้มีคาม
สามัคคี ปรองดองฯ

4.ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงาน นาระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารงานภายในองค์กร

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

5.พัฒนาฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้าฯ

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

แบบ ยท. 03
3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์
ความ
ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับ
อปท.ในเขต
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ที่ 5
ที่ 2

ยุทธศาสตร์
ที่ 2

ยุทธศาสตร์
ที่ 3

ยุทธศาสตร์
ที่ 3

ยุทธศาสตร์
ที่ 4

ยุทธศาสตร์
ที่ 1,4

ยุทธศาสตร์
ที่ 1,7

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
61

62

63

64

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและ
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน

เพื่อพัฒนาการ
เกษตร เศรษฐกิจ
และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

การเพิ่มขึ้นของการ
พัฒนาสาธารณูปโภคใน
พื้นที่ตาบลดอนดู่
พัฒนาเกษตรทฤษฎี
ใหม่และกลุ่มอาชีพ

35

70

105

140

ปีละ 35
โครงการ

ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นและความต้องการของ
ประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการ
คมนาคมอย่างทั่วถึง พัฒนาการเกษตร
และกลุ่มอาชีพ

การก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ/
กลุ่มอาชีพ

กองช่าง/
สานักปลัด

กองคลัง

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

เพื่อพัฒนาสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในตาบล
ดอนดู่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมภายใน
ตาบลดอดนู่ได้รับการ
จัดการ ดูแล อนุรักษ์
และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น

10

20

30

40

ปีละ
10 โครงการ

พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4

6

8

ปีละ 2
โครงการ

พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

สานัก
งานปลัด
กอง
การศึกษา
สานักงาน
ปลัด

กองคลัง

2

เพื่อให้ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

2

4

6

8

ปีละ 2
โครงการ

เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด

โครงการด้าน
การพัฒนาสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
โครงการด้าน
การบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการด้าน
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

สานักงาน
ปลัด

กองคลัง
กองช่าง

เพื่อพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ชุมชนมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประชาชน
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ

กองคลัง

ความ
ยุทธศาสตร์
เชื่อมโยงกับ
อปท.ในเขต
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ที่ 6
ที่ 8

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั ผลผลิต/
โครงการ

การบริหารจัดการ เพื่อบริหารจัดการมี
มีประสิทธิภาพตาม ประสิทธิภาพตามแนว
แนวธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย
61
2

62
4

63

64

6

8

ความ
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย
ปีละ 2
โครงการ

กลยุทธ์

ผลผลิต/
โครงการ

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นา
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรใน
สังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทา
วิจัย เพิ่มพูนความรู้เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการส่งเสริม สนับสนุน
และร่วมมือกับส่วนราชการ

โครงการด้าน
การบริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภาพ
ตามแนวธรรมาภิ
บาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วย
สนับสนุน

สานักงาน
ปลัด

กองคลัง
กองช่าง

