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3.4  แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 

 

วิสัยทัศน์ “ ดอนแก้ว ต าบลแห่งสุขภาวะ ” หมายถึง ต าบลทีม่ีสุขภาวะดีครบทั้งสี่ด้าน ได้แก่ กาย จติ สังคม และปัญญา 

เป้าประสงค ์

2.1 การส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ 
2.2 การส่งเสริมการตลาด
ชุมชนและสินค้าพื้นเมือง 
2.3 การสนับสนุนกิจกรรม
ของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
2.4 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรม
เก่ียวกับการท่องเที่ยวสู่
ประชาคมอาเซียน 
2.5 การแก้ปัญหาคนว่างงาน 

 

4.1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน 
4.2 การควบคุมโรคและ 
เฝ้าระวังโรค 
4.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชน 
4.4 การรักษาผู้เจ็บป่วย 
4.5 การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและอาสาสมัคร 
4.6 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนระบบ 
การดูแลสุขภาพ 

 

5.1 การส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาของ
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
5.2 การส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา
และนันทนาการ 
5.3 การส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

6.1 การส่งเสริมกิจกรรมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
6.2 การจัดสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ 
6.3 การรักษาความสงบและการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
6.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีฉุกเฉิน 
6.5 การส่งเสริมอาสาสมัครจิตอาสา
และเครือข่าย 
6.6 การบูรณาการทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

 

8.1 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
8.2 การส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ
ภารกิจของ อบต. และการบริหารการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
8.3 การพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงาน ลูกจ้างสมาชิกสภาฯ 
คณะผู้บริหาร ให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน 
8.4 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกภาคส่วน 
8.5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
8.6 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้   
และสถานที่ปฏิบัติงานเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 

7.1 การสร้าง จิตส านึกและ
ตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
7.2 การป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
7.3 การบ าบัดฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ยท. 02 

ยุทธศาสตร ์
1) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

2) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจ 

3) ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

ด้านแหล่งน้ า 

4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ด้านสาธารณสุข 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา  

ประเพณี และวัฒนธรรม 

6) ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ด้านสังคม 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ   

และสิ่งแวดล้อม 

8) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเมือง การปกครอง และ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

การคมนาคมสะดวก  รวดเร็ว  
ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการได้มาตรฐานและ
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

ประชาชนมี
อาชีพที่ม่ันคง  
และมีรายได้
เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ 

ประชาชนเข้าถึง
แหล่งน้ าอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี 

 

ระบบการศึกษา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภายในต าบลได้รับการบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม 

 

ชุมชนเข้มแข็ง สามารถด าเนิน
กิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง มี
ระบบการจัดสวัสดิการอย่างครบ
วงจรและท้องถิ่นปลอดปัญหายา
เสพติด 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายในต าบล ได้รับการบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสม 

การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ค่าเป้าหมาย 
การจัดโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน จ านวน 2 
โครงการต่อป ี

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5  
ต่อป ี

การเข้าถึง
แหล่งน้ า
อุปโภคบรโิภค
เพิ่มข้ึน 2 
หมู่บ้าน ต่อป ี

ประชาชนภายใน
ต าบลมสีุขภาพดี
ร้อยละ 20 ตอ่ปี 

 

-ระบบการศึกษามีคุณภาพและได้รบัการ
พัฒนาเพิม่ขึ้นร้อยละ 10 ต่อป ี
-ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพิ่มข้ึนร้อยละ 
5 ต่อปี 

 

-การบริหารจัดการโดยชุมชนเข้มแข็ง
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
-การจัดระบบสวัสดิการในชุมชนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ต่อปี 
-การปลอดยาเสพติดในชุมชนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 20 ต่อปี 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในต าบลได้รบั
การดูแลจัดการ อนรุักษ์และ
ฟื้นฟูเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 

-การบรหิารจัดการองค์กรมปีระสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 5 ต่อป ี
-ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5 ต่อปี 

1.1 การจัดให้มีการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
1.2 การจัดให้มีการ
ก่อสร้างการคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 
1.3 การจัดให้มีการขยาย
ไฟฟ้าสาธารณะ 
1.4 การจัดให้มีการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า  
วางท่อพร้อมบ่อพัก 

 

3.1 การพัฒนาระบบ
ประปาหมู่บ้านให้มี 
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
3.2 การขุดลอกแหล่งน้ า 
ที่ตื้นเขินและพัฒนา 
แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

 
กลยุทธ์ 

แผนงาน 
แผนงาน

บริหารงาน
ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการ
พาณิชย์ 

แผนงาน 
งบกลาง 


