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องค์การบริหารสว่นต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว ้๕  
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
    ยุทธศาสตร์ที ่  ๑    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     ยุทธศาสตร์ที ่  ๒    การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์ที ่  ๓    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที ่  ๔    ด้านความมั่นคงและความสงบเรยีบร้อย 
    ยุทธศาสตร์ที ่  ๕    ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 พันธกิจ 
 ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  

 จัดให้มี จัดหา ก่อสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอส่งเสริม
อาชีพของประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น    
 เป้าประสงค ์
 ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงตนเองได้ 

 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอ    
 แหล่งน้ าตามธรรมชาติ แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นและคลองส่งน้ าได้รับการ ดูแล บ ารุงรักษา ก่อสร้าง เพ่ิม    
เติม เพ่ือให้มีน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

 พันธกิจ 
    ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดถึงสวัสดิการ 
แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป    
 เป้าประสงค ์
 เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษา สวัสดิการ และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ มี
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

            ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแสดล้อม 
 พันธกิจ 
 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน 
 เป้าประสงค ์

 สิ่งแวดล้อม, แหล่งน้ าไม่เป็นมลพิษ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

 พันธกิจ 
  ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความเข้มแข็งของชุมชน 
 เป้าประสงค ์

 ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 พันธกิจ 
  พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้      

  บทที่ ๔ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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 เป้าประสงค ์
 การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วม และ
สามารถตรวจสอบได้    
  
 ทั้งนี้ ได้ก าหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ก าหนดเป้าประสงค์ในการพัฒนาตามพันธกิจพร้อมกับ
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ไว้ พร้อมกับรายละเอียดของกลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาพร้อมตัวชี้วัด ซ่ึงเป็นการแสดง
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 ๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 ๔.๓ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ๔.๔ ความเชื่อมโยง 
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
 

 พันธกิจ        ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  
                  จัดให้มี จัดหา ก่อสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้

เพียงพอ      
                   ส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น    

 เป้าประสงค์   ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงตนเองได้ 
                   ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอ    

                             แหลง่น้ าตามธรรมชาติ แหล่งน้ าที่สร้างข้ึนและคลองส่งน้ าได้รับการ ดูแล บ ารุงรักษา ก่อสร
เพ่ิมเติม เพ่ือให้มีน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑ จ านวนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้รับการพัฒนาที่ได้มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 
 ตัวช้ีวัดที่ ๒ จ านวนแหล่งน้ าทีไ่ด้รับการดูแล บ ารุงรักษา ก่อสร้าง เพ่ิมเติมเพ่ือให้มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค

และการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 ตัวช้ีวัดที่ ๓ เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ เพ่ิมข้ึน 
  
กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปลี่ยน 
แปลงและสนับสนุนคุณภาพด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
และการลงทุน 

๑. จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานที่เพ่ิมขึ้น 
๒. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 

๒. การพัฒนาแหล่งน้ าและบรหิารจัดการน้ าเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภิาพการผลิตด้านการเกษตร 

๑.จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้งอาชีพในชุมชนหรือ
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

๑.จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลดั / กองคลัง / ส่วนโยธา 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ               

แข่งขัน 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาสงัคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 พันธกิจ        ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดถึง
สวัสดิการแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป    

 เป้าประสงค ์  เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษา สวัสดิการ และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตน
นับ ถือ มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑  เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษา สวัสดิการ ตามสิทธิที่พึงจะได้รับเพ่ิมข้ึน 
 ตัวช้ีวัดที่ ๒ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอด 
กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑. การอนุรักษ์และส่งเสริมวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 
 

๒. การสง่เสริมและสร้างองค์ความรู้ องค์กรชุมชนหรือภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 

๓. ส่งเสริมการจดัการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคนใน
ชุมชนและท้องถิ่น 

๑. สถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
๒. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 
๕. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านการสาธารณสุข  ๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 
๖. การสง่เสริมและสนับสนุนระบบการจัดสวสัดิการ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคง 

๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 

๗. ส่งเสริมบุคลากรภาครัฐ ประชาชน ให้มีทักษะชีวิตเพ่ือ
รองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลดั / กองคลัง / ส่วนโยธา 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 พันธกิจ         บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน 
 เป้าประสงค์   สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ไม่เป็นมลพิษ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑  สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ได้รับการดูแล และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 
กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจดัการ แหล่งน้ า ดิน ปา่ไม้ 
แร่ธาตุและอ่ืน ๆ   

๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 

๒. การบริหารจัดการมลภาวะทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลดั / กองคลัง / ส่วนโยธา 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ ดา้นความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

 พันธกิจ        ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความเข้มแข็งของชุมชน 
 เป้าประสงค์   ประชาชนในชมุชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   
 ตัวช้ีวัดที่ ๒ ระดับความส าเรจ็ของการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 ตัวช้ีวัดที่ ๓ ระดับความส าเรจ็ของการเตรียมความพร้อมในการรับมือสาธารณภยัต่าง ๆ   
กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑. การปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
การเสริมสร้างความปองดองและสมานฉันท์ของคนในชาต ิ

๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 

๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 

๓. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาภัยธรรมชาต ิ ๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 
๔. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลดั / กองคลัง / ส่วนโยธา 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน  
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

 พันธกิจ        พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วม สามารถ
ตรวจสอบได้      

 เป้าประสงค์   ประชาชนได้รับการบริการด้านต่างๆจากภาครัฐอย่างทัว่ถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพ 
 ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล  
 ตัวช้ีวัดที่ ๒ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ศรีชุม 
กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 
๒. การสง่เสริมสนับสนุนการสรา้งเวทีเรยีนรูภ้าคประชา
สังคม และการมีส่วนรว่มของ อปท. และทุกภาคสว่นใน
ท้องถิ่น 

๒. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 

๓. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือการบรหิารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 

๔. การพัฒนาระบบสารสนเทศและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ได้ด าเนินการ 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักงานปลดั / กองคลัง / ส่วนโยธา 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

 

ความเชื่อม 
โยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต.ดอน

ศรีชุม 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดบั 
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดบั 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หนา้ของ
เป้าหมาย 

โครงการ /
กิจกรรม 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี ๑ ส่งเสริม
การเกษตร
ปลอดภัย และ
การค้า การลง 
ทุน เพื่อเพิ่ม
ขีดความ 
สามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี ๑ การ
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๑ การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ประชาชนมอีา 
ชีพและรายได้
เพียงพอ มีคุณ 
ภาพชีวิตท่ีดี 
สามารถพึ่งตน 
เองได้ 
 

ระบบโครง 
สร้างพื้นฐาน 
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
ได้รับการ
พัฒนาอย่าง
เพียงพอ ฯ                              

๑ จ านวนโครง 
สร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการท่ี
ได้รับการพัฒนาท่ี
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 

๒.จ านวนแหล่งน้ า 
ท่ีได้รับการดูแล  
บ ารุงรักษา ก่อสร้าง  
เพิ่มเติมเพื่อให้มีน้ า 
ส าหรับอุปโภค 
บริโภคและการ 
เกษตรอย่างเพียง 
พอ 
 

๓.เกษตรกรมีอาชีพ 
และรายได้เพิ่มขึ้น 
 
 
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑. การพัฒนาโครง 
สร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการเปลี่ยน 
แปลงและสนับ 
สนุนคุณภาพด้าน
เศรษฐกิจ การท่อง 
เท่ียวและการ
ลงทุน 
 

๒. การพัฒนา
แหล่งน้ าและ
บริหารจัด การน้ า
เพื่อเพิ่มประ สิทธิ
ภาพการผลิตด้าน
การเกษตร 
 

๓. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
อาชีพในชุมชนหรือ
ตามโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระ 
ราชด าร ิ

๑.จ านวนโครง 
สร้างพื้นฐานท่ี ได้
มาตรฐานท่ีเพิ่มขึ้น 
๒.จ านวนกิจกรรม/
โครงการ ท่ีได้
ด าเนินการ 
 
 
 

๑.จ านวนกิจกรรม/
โครงการ ท่ีได้
ด าเนินการ 
 
 
 
 

๑.จ านวนกิจกรรม/
โครงการ ท่ีได้
ด าเนินการ 
 
 

ปีละ ๑ 
โครงการ 
โครงการท่ี  
๑ ปี ๒๕๕๙ 
- ๒๕๖๑ 

โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้น 
ฐาน ๙ โครงการ 
 

 
 
 
 
 
โครงการพัฒนา
แหล่งน้ า ๑ 
โครงการ 
 

 
 
 
โครงการสร้าง
อาชีพในชุมชน
หรือโครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ๓ 
โครงการ 

ส่วนโยธา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

    ส านัก 
งานปลัด 

 

กองคลัง 
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รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

 

ความเชื่อม 
โยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต.ดอน

ศรีชุม 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดบั 
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดบั 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หนา้ของ
เป้าหมาย 

โครงการ /
กิจกรรม 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ยุทธศาสตร์  
ท่ี ๒ สร้าง
คุณค่าและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๒ พัฒนา
สังคม 
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๒ การ
พัฒนาสังคม
การ ศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ได้รับการศึกษา 
สวัสดิการ และ
ปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาท่ี
ตนนับถือ มีการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   

๑  เด็ก เยาวชนและ 
ประชาชน ได้รับ
การศึกษาสวัสดิการ 
ตามสิทธิท่ีพึงจะได้ 
รับเพิ่มขึ้น 
 

๒ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มี
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และสืบทอด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑. การอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

 
๒. การส่งเสริมและ
สร้างองค์ความรู้ 
องค์กรชุมชนหรอื
ภาคประชาชนให้มี
ความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
 

๓. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาทุกระดับ 
เพื่อพัฒนาคนใน
ชุมชนและท้องถิ่น 
 

 
๔. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 
 

๑. จ านวน
กิจกรรม/โครงการ 
ท่ีไดด้ าเนินการ 

 
 

 
๑. จ านวนกิจกรรม 
/โครงการ ท่ีได้
ด าเนินการ 
 

 
 
 
๑. สถานศึกษาท่ีได้
มาตรฐาน 
๒. จ านวนกิจกรรม 
/โครงการ ท่ีได้
ด าเนินการ 
 

๑. จ านวนกิจกรรม 
/โครงการ ท่ีได้
ด าเนินการ 
 

ปีละ ๑ 
โครงการ 
โครงการท่ี  
๑ ปี ๒๕๕๙ 
- ๒๕๖๑ 

โครงการอนุรักษ์
และส่งสริม 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา ๘ 
โครงการ 
 

โครงการสง่เสริม
และสร้างองค์
ความรู้องค์กร
ชุมชน ๒ 
โครงการ 
 

 
โครงการสง่เสริม
การศึกษาทุก
ระดับ ๔ 
โครงการ 
 

 
โครงการสง่เสริม
และสนับสนุน
การออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ 
๓ โครงการ 

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
ส่วนโยธา 
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64 
 

รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

 

ความเชื่อม 
โยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต.ดอน

ศรีชุม 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดบั 
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดบั 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หนา้ของ
เป้าหมาย 

โครงการ /
กิจกรรม 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๒ สร้าง
คุณค่าและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๒ พัฒนา
สังคม 
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๑ การ
พัฒนาสังคม
การ ศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ได้รับการศึกษา 
สวัสดิการ และ
ปฏิบัติตนตาม
หลักศาสนาท่ี
ตนนับถือ มีการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น   

๑  เด็ก เยาวชนและ 
ประชาชน ได้รับ
การศึกษาสวัสดิการ 
ตามสิทธิท่ีพึงจะได้ 
รับเพิ่มขึ้น 
 

๒ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มี
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และสืบทอด 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕. ส่งเสริมและ
แก้ไขปัญหาด้าน
การสาธารณสุข 

 

 
๖. ส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบ
การจัดสวัสดิการ
ประชาชนกลุ่ม 
เป้าหมาย เพื่อ
สร้างหลักประกัน
ความมั่นคง 
 

๗. ส่งเสริม
บุคลากรภาครัฐ 
ประชาชน ให้มี
ทักษะชีวิตเพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

๑. จ านวนกิจกรรม 
/โครงการ ท่ีได้
ด าเนินการ 
 

 
๑. จ านวนกิจกรรม 
/โครงการ ท่ีได้
ด าเนินการ 
 
 
 
 
๑. จ านวนกิจกรรม 
/โครงการ ท่ีได้
ด าเนินการ 
 

ปีละ ๑ 
โครงการ 
โครงการท่ี  
๑ ปี ๒๕๕๙ 
- ๒๕๖๑ 

โครงการสง่เสริม
และแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุข 
๓ โครงการ 
 

โครงการสง่เสริม
สนับสนุนระบบ
การจัดสวัสดิการ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ๓ 
โครงการ 
 
ส่งเสริมบุคลากร
ภาครัฐประชาชน 
ให้มีทักษะชีวิต
เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ๒ 
โครงการ 

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 

แบบ ยท.๐๔ 



65 
 

 
รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

 

ความเชื่อม 
โยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต.ดอน

ศรีชุม 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดบั 
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดบั 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หนา้ของ
เป้าหมาย 

โครงการ /
กิจกรรม 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๓ พัฒนา
และอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๓ การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๓ การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อม 

แหล่งน้ า ไม่
เป็นมลพิษ 

สิ่งแวดล้อม แหล่ง
น้ า ได้รับการดูแล 
และไม่ก่อให้เกิด
มลพิษ 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑. อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และบริหารจัดการ 
แหล่งน้ า ดิน ป่าไม้ 
แร่ธาตุและอื่น ๆ  
 

  
 
๒. การบริหาร
จัดการมลภาวะ
ทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

๑. จ านวนกิจกรรม 
/โครงการ ท่ีได้
ด าเนินการ 

 
 
 
 

๑. จ านวนกิจกรรม 
/โครงการ ท่ีได้
ด าเนินการ 

 

ปีละ ๑ 
โครงการ 
โครงการท่ี  
๑ ปี ๒๕๕๙ 
- ๒๕๖๑ 

โครงการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และ
บริหารจัดการ
แหล่งน้ า ดิน ป่า
ไม้ แร่ธาตุและ
อื่นๆ ๑ โครงการ 
 

โครงการบรหิาร
จัดการมลภาวะ
ทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๓ โครงการ 
 

 

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 

  แบบ ยท.๐๔ 



66 
 

รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

 

ความเชื่อม 
โยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต.ดอน

ศรีชุม 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดบั 
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดบั 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หนา้ของ
เป้าหมาย 

โครงการ /
กิจกรรม 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๔ ส่งเสริม
ความมั่นคง
ภายในและ
ตามแนว
ชายแดน 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๔ ความมั่น 
คง และการ
รักษาความ
สงบเรยีบร้อย 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๔ ด้าน
ความมั่นคง
และความสงบ
เรียบรอ้ย 

ประชาชนใน
ชุมชนมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 
และอยู่ในชุม 
ชนอย่างมี
ความสุข 

๑.ระดับความส าเร็จ
ของการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความภกัดี
ต่อ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์   
 

๒.ระดับความส าเร็จ
ของการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
 

๓.ระดับความส าเร็จ
ของการเตรียมความ
พร้อมในการรับมือสา
ธารณภยัต่าง  ๆ  
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑. การปกป้องและ
เทิดทูลสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
และการเสริมสร้าง
ความปองดองและ
สมานฉันท์ของคน
ในชาต ิ
 

 
 
๒. การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด และสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 
๓. การเตรยีมความ
พร้อมเพื่อรองรับ
ปัญหาภัย
ธรรมชาต ิ
 

 

๑. จ านวนกิจกรรม 
/โครงการ ท่ีได้
ด าเนินการ 

 
 
 
 
 

 
 
๑. จ านวนกิจกรรม 
/โครงการ ท่ีได้
ด าเนินการ 
 

 
 
 
๑. จ านวนกิจกรรม 
/โครงการ ท่ีได้
ด าเนินการ 
 
 

ปีละ ๑ 
โครงการ 
โครงการท่ี  
๑ ปี ๒๕๕๙ 
- ๒๕๖๑ 

โครงการป้องกัน 
และเทิดทูน
สถาบันพระมหา 
กษัตริย์ และการ
เสริมสร้างความ
ปองดองและ
สมานฉันท์ของ
คนในชาติ 
๓ โครงการ 
 

โครงการป้อง กัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และ
สร้างความเข้ม 
แข็งของชุมชน ๔ 
โครงการ 
 

โครงการเตรยีม
ความพร้อมเพื่อ
รองรับปัญหาภยั
ธรรมชาต ิ
๒ โครงการ 

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
ส่วนโยธา 

 
 

แบบ ยท.

๐๔ 
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รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

 

ความเชื่อม 
โยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต.ดอน

ศรีชุม 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดบั 
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดบั 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หนา้ของ
เป้าหมาย 

โครงการ /
กิจกรรม 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๔ ส่งเสริม
ความมั่นคง
ภายในและ
ตามแนว
ชายแดน 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๔ ความมั่น 
คง และการ
รักษาความ
สงบเรยีบร้อย 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๔ ด้าน
ความมั่นคง
และความสงบ
เรียบรอ้ย 

ประชาชนใน
ชุมชนมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต ทรัพย์สิน 
และอยู่ใน
ชุมชนอย่างมี
ความสุข 

๑.ระดับความส าเร็จ
ของการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความภกัดี
ต่อ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์   
 

๒.ระดับความส าเร็จ
ของการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
 

๓.ระดับความส าเร็จ
ของการเตรียมความ
พร้อมในการรับมือสา
ธารณภยัต่าง  ๆ  
 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔. พัฒนาระบบ
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

๑. จ านวนกิจกรรม 
/โครงการ ท่ีได้
ด าเนินการ 
 

ปีละ ๑ 
โครงการ 
โครงการท่ี  
๑ ปี ๒๕๕๙ 
- ๒๕๖๑ 

โครงการพัฒนา
ระบบการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ๕ โครงการ 

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 

  แบบ ยท.

๐๔ 



68 
 

รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

 

ความเชื่อม 
โยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต.ดอน

ศรีชุม 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดบั 
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดบั 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หนา้ของ
เป้าหมาย 

โครงการ /
กิจกรรม 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๒ สร้าง
คุณค่าและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๕ ส่งเสริม
การบริหารจัด 
การตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๕ ส่งเสริม
การบริหารจัด 
การให้มีประ 
สิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับ
การบริการด้าน
ต่างๆจากภาค 
รัฐอย่างทัว่ถึง 
เป็นธรรมและมี
คุณภาพ 

๑ ระดับความส าเร็จ
ของการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน
ในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
 

๒ ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
ด าเนินงานของ
องค์การบรหิารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑. การพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการ 
 

 
๒. การส่งเสริม
สนับสนุนการสร้าง
เวทีเรียนรู้ภาค
ประชาสงัคม และ
การมีส่วนร่วมของ 
อปท. และทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
 

 
 
๓. การพัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากรเพื่อการ
บริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

๑. จ านวนกิจกรรม 
/โครงการ ท่ีได้
ด าเนินการ 
 
 

๑. จ านวนกิจกรรม 
/โครงการ ท่ีได้
ด าเนินการ 
 
 
 
 
 

 
 
๑. จ านวนกิจกรรม 
/โครงการ ท่ีได้
ด าเนินการ 

ปีละ ๑ 
โครงการ 
โครงการท่ี  
๑ ปี ๒๕๕๙ 
- ๒๕๖๑ 

โครงการพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการ ๒ 
โครงการ 
 

โครงการสง่เสริม
สนับสนุนการ
สร้างเวทีเรยีนรู้
ภาคประชาสงัคม 
และการมีส่วน
ร่วมของ อปท. 
และทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น ๒ 
โครงการ 
 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากรเพื่อการ
บริหารจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพ 
๓ โครงการ 

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
ส่วนโยธา 

 
 

  แบบ ยท.

๐๔ 



69 
 

รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 

 

ความเชื่อม 
โยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อบต.ดอน

ศรีชุม 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดบั 
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์/ 
แนวทาง 

การพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดบั 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หนา้ของ
เป้าหมาย 

โครงการ /
กิจกรรม 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนนุ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๒ สร้าง
คุณค่าและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๕ ส่งเสริม
การบริหารจัด 
การตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๕ ส่งเสริม
การบริหารจัด 
การให้มี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนได้รับ
การบริการด้าน
ต่างๆจากภาค 
รัฐอย่างทัว่ถึง 
เป็นธรรมและมี
คุณภาพ 

๑ ระดับความส าเร็จ
ของการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน
ในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
 

๒ ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการ
ด าเนินงานของ
องค์การบรหิารส่วน
ต าบลดอนศรีชุม 

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔. การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
และการรับรูข้้อมูล
ข่าวสาร 

๑. จ านวนกิจกรรม 
/โครงการ ท่ีได้
ด าเนินการ 

ปีละ ๑ 
โครงการ 
โครงการท่ี  
๑ ปี ๒๕๕๙ 
- ๒๕๖๑ 

โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
และการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร ๔
โครงการ 

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
ส่วนโยธา 

 

 แบบ ยท.

๐๔ 


