
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลดงขุย 
 วิสัยทัศน์ (VISION) 
 เทศบาลต าบลดงขุย ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการดูแลบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข
ของประชาชนในเขตเทศบาล จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้
ก าหนดไว้ วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลดงขุยน าไปสู่การพัฒนาเทศบาลในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม  ด้านการเมืองการบริหาร  และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทศบาล
จะต้องพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมในทุกๆด้าน และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลดงขุย  ดังนี้  “คนสุขภาพดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา”  โดย
มุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ได้รับบริการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
พ้ืนที่มีคุณภาพ ประชาชนในพ้ืนที่มีความสามัคคีกันและเป็นพลังพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญ ซึ่งในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ ส่งผลให้เทศบาลต าบลดงขุยสามารถด าเนินการตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนด 

 ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลดงขุย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ 

- ก่อสร้างปรับปรุง  ถนนทางเท้าและท่อระบายน้ า 
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
- พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
- ส่งเสริมธ ารงรักษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬานันทนาการและการ

ท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
- ป้องกันและดูแลรักษาทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม 
- ป้องกันและดูแลรักษาสุขอนามัยของประชาชน 
- ส่งเสริมสวัสดิการแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
- เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
- ส่งเสริมประชาธิปไตย และการด าเนินชีวิตตามปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 
- จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 



 เป้าประสงค ์
1. มีถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ า รวมทั้งสิ่งสาธารณูปโภคท่ีครบถ้วน 
2. จัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีคุณภาพ รวมทั้ง สืบสานวัฒธรรมประเพณีอันดีงาม 
3. ประชาชนตระหนักถึงการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ประชาชนมีสุขอนามัยดี มีความปลอดภัยและได้รับการดูแลช่วยเหลือ และสามารถพ่ึงตนเองได้ 
5. สร้างเสริมวิถีชีวิตตามแนวทางปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 1 
  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งสาธารณูปโภค 

   สาธารณูปการ  
เป้าประสงค์ที่ 2 

     ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของเทศบาล 

    ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ การศาสนา สืบสานวัฒนธรรม 
          ประเพณีท้องถิ่น    

เป้าประสงค์ที่ 3 
     ตัวช้ีวัด จ านวนโครงการ/ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจของการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
                       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่ 4 
     ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดูแลรักษาสุขอนามัยของประชาชน 
      ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อต่อการดูแลช่วยเหลือ/สงเคราะห์ 

เป้าประสงค์ที่ 5 
     ตัวช้ีวัด ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจที่ได้สร้างเสริมวิถีชีวิตตามแนวทางปรัญชาเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
  ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ที่ 1 
  ตัวช้ีวัด  ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งสาธารณูปโภค 

   สาธารณูปการ  
  ค่าเป้าหมาย การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว จ านวนโครงการ 3     
                  โครงการ จากการแก้ไขปัญหาให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยของเทศบาล 
เป้าประสงค์ที่ 2 

     ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของเทศบาล 
   ค่าเป้าหมาย  เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความรู้จากการจัดการศึกษา จ านวนโครงการ 41 โครงการจาก 
                             การจัดการศึกษาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 

    ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการอนุรักษ์ การศาสนา สืบสานวัฒนธรรม 
          ประเพณีท้องถิ่น    

  ค่าเป้าหมาย ประชาชนรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  จ านวนโครงการ 48 โครงการจากการ 
        จัดงานศาสนา ประเพณี ของเทศบาล 

เป้าประสงค์ที่ 3 
    ตัวช้ีวัด จ านวนโครงการ/ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจของการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
                      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ค่าเป้าหมาย เสริมสร้างความม่ันคงทางพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวนโครงการ 20  
                             โครงการ ในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



เป้าประสงค์ที่ 4 
     ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดูแลรักษาสุขอนามัยของประชาชน 

   ค่าเป้าหมาย  ประชาชนมีสุขภาพดีจากการดูแลรักษาสุขอนามัย จ านวนโครงการ 44 โครงการจากการ 
ดูแลรักษาสุขอนามัยประชาชนของเทศบาล 

      ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อต่อการดูแลช่วยเหลือ/สงเคราะห์ 
   ค่าเป้าหมาย  ประชาชนมีศักยภาพ มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ จ านวนโครงการ 86 โครงการ 
           จากการจัดสวัสดิการ ความปลอดภัย และเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน 
เป้าประสงค์ที่ 5 

    ตัวช้ีวัด ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจที่ได้สร้างเสริมวิถีชีวิตตามแนวทางปรัญชาเศรษฐกิจ 
               พอเพียง 

  ค่าเป้าหมาย  ประชาชนสามารถด าเนินชีวิต ตามแนวทางปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหาร 
                              จัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จ านวนโครงการ 57 โครงการจากการ     
                               บริหารจัดการของเทศบาลตามแนวทางปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ ์
 1. สร้างถนนคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
          2. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่น 
          3. การจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
          4. การพัฒนาคนและชุมชนให้มีสุขภาพดีและปลอดภัยเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ 
          5. การบริหารจัดการที่ดี  โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  ตรวจสอบเพื่อให้ 
              เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
  

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
๑.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อ 
     รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓.  ป้องกันและดูแลรักษาทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
๔.  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5.  การด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์  
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Globol Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค) 
   เทศบาลต าบลดงขุย  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  
ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

 การวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT การวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ดังนี้ 
      จุดแข็ง (S : Strength) 

    -  ประชาชน  ผู้น าชุมชน  มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 

       -  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
    -  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  

113  และสายตะพานหิน – วังชมพู          
    -  มีรถโดยสารประจ าทางสายหล่มสัก – ตะพานหิน , หล่มสัก – นครสวรรค์  ผ่านเขต

เทศบาล 
    -  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
    -  มีสวนสาธารณะ  2  แห่ง ตลาดสดของเอกชน  ๑  แห่ง 
    -  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและค้าขาย  จึงมีความพร้อมให้ความร่วมมือร่วมใจ 

ช่วยเหลืองานกับเทศบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



    -  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๑  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ
ประถมศึกษา   

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ๑  แห่ง  สังกัดเทศบาลต าบลดงขุย 
    -  มีท าการไปรษณีย์ดงขุย  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขา    ดงขุย  

ธนาคารกสิกรไทยสาขาดงขุย 
    -  มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
    -  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
    -  มีการจัดตั้งชุมชน 9 ชุมชน ในเขตเทศบาลต าบลดงขุย  ประกอบด้วย  ตัวแทนของ

ประชาชนในชุมชนเป็นคณะกรรมการ  ชุมชนละ  10  คน 
-  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
-  มีระบบประปาส่วนภูมิภาค 

    -  เทศบาลต าบลดงขุย  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

    -  มีสนามกีฬาอเนกประสงค ์ จ านวน  2  แห่ง   
    -  มีประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษาที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีโดยได้รับสนับสนุนในการ

ส่งรถเทียนเข้าประกวดจากหน่วยงานราชการ โรงเรียน ของอ าเภอชนแดนและอ าเภอวังโป่ง   
-  มีวัด   1  แห่ง   วัดสว่างเนตร 
-  เทศบาลมีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

       -  มีการให้บริการด้านการสื่อสาร  ของบริษัท ทีโอที และมีสัญญาณโทรศัพท์ไร้สายของ 
ของเอกชนหลายบริษัท   
       จุดอ่อน (W : Weakness) 

    -  คนในวัยท างาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
    -  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง 
    -  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
    -  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
    -  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีที่ท ากินท่ีอาศัยเป็นของตัวเองต้องเช่าที่ราชพัสดุเพื่อปลูกที่อยู่ 

อาศัย 
โอกาส (O : Opportunity) 

- มีส านักงานเทศบาลต าบลดงขุยในพื้นที่ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาเขตเทศบาล  ทั้ง
ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และด้านการเมือง  
ท าให้มีงบประมาณเป็นของตนเองน ามาพัฒนาเขตเทศบาลต าบลดงขุย 

- มีงบประมาณเพียงพอส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งทางเทศบาลต าบลดงขุย 
จัดเก็บเอง  และได้รับการจัดสรรจากทางรัฐบาล 

- มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกส าหรับการติดต่อส่วนราชการและการติดต่อค้าขาย 
ข้อจ ากัด (T : Threat) 

- มีปัญหาด้านภัยธรรมชาติ  เช่น  อุทกภัย  บ่อยครั้ง 
- กลุ่มแม่บ้านยังไม่สามารถรวมกลุ่มได้  ยังไม่เข้มแข็ง  และไม่มีความรู้ทางด้าน 

การตลาดและการพัฒนาทางด้านการผลิต 
    - ปัจจุบันเทศบาลต าบลดงขุย  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับ

ภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  
ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 



     
- งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 

    - กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
- การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิด 

ความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
    - การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  ต้อง

อาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
เทศบาลต าบลดงขุย  จะต้องใช้โอกาสภายนอก  (Opportunities)  และจุดแข็ง  (Strenghts) ให้

เกิดประโยชน์มากที่สุด  พยายามให้ตัวกระท าภายนอก  ข้อจ ากัด/อุปสรรค(Threats)  ท าความเสียหายให้กับชุมชน
ให้น้อยที่สุด  และพยายามหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขจุดอ่อน (Weakness)       ของชุมชนเพ่ือโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น 
 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ประชาคมอาเซียน 

 การที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจมี
การแข่งขันที่สูงขึ้น มีตลาดการค้าที่กว้างมากขึ้น การก่อสร้างเส้นทางการคมนาคม การสร้างงานสร้างรายได้ที่
เปลี่ยนแปลงไป จึงนับได้ว่าปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นนับแต่นี้ต่อไป จะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองท้องถิ่นภายใต้กระแสการ
เปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องตระหนัก 

 เทศบาลต าบลดงขุย พิจารณาว่า การเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  เป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะท าให้ประชาชนมีความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นเตือนให้ทุก
ภาคส่วนมีการเตรียมพร้อมในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน เทศบาลฯต้องพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึน โดยการพัฒนาศักยภาพในด้านการบริการ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว
และการขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัด การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และสามารถติดต่อสื่อสารกับประเทศเพ่ือนบ้านในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้าง
ศักยภาพแก่ประชาชนในวัยแรงงานที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศให้กับตลาดแรงงานอีกทางหนึ่งด้วย การพัฒนาและ
สร้างผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ภายใต้แบรนด์ของเทศบาลเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจของประชาชนเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่
สามารถยกระดับรายได้ของประชาชน 

 การเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้เหลือเพียงสองรูปแบบ คือ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด และเทศบาล มีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรและรูปแบบการบริหารงานทั้งในเชิงพ้ืนที่และ
ระบบการบริหาร ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีจะต้องเปิดรับการเปลี่ยนแปลง รูปแบบ วิธีการที่จะเกิดขึ้นคาดว่าการ
ด าเนินการจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2561 

 องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลหลายแห่ง จะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะอันใกล้นี้ ซึ่งคาดว่าหลังการ
เปลี่ยนแปลงจะเกิดปัจจัยบวกหลายประการ อาทิ งบประมาณที่ได้รับจะเพียงพอต่อการบริหารงาน ภาระงานหลาย
อย่างที่ท้องถิ่นขนาดเล็กไม่สามารถกระท าได้จะหมดไป จ านวนพ้ืนที่และประชาชนที่เพ่ิมจะท าให้การปฏิบัติงานของ
ท้องถิ่นในการบริหารและบริการเพ่ิมมากข้ึน อัตราก าลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เพ่ิมขึ้นจะช่วยสนับสนุนภาระงานที่
จะต้องปฏิบัติได้อย่างสมดุล แต่อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องมีทั้งข้อดีและข้อ เสียที่ท้องถิ่นจะต้อง
พร้อมต่อการยอมรับการเปลี่ยแปลงเพ่ือการพัฒนาในที่สุด 
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สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
งบกลาง 

สร้างเสริมวิถีชีวิต
ตามแนวทางปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประชาชนมีสุขอนามยัดีมี
ความปลอดภัยและได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ และ

สามารถพึ่งตนเอง 

ประชาชนตระหนัก
ถึงการด ารงชีวิตที่

เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

จัดการศกึษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ
ที่มีคุณภาพ รวมทั้ง 
สืบสานวัฒธรรม
ประเพณีอันดีงาม 

 

สร้างถนนคมนาคม 
ระบบ

สาธารณปูโภค และ
สาธารณปูการ 

 

ส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา  

วัฒนธรรม  และ
ประเพณีท้องถิ่น 

 

การจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

การบริหารจัดการที่ดี  โดย
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการบริหารและการปกครอง 

 

การพัฒนาคนและ
ชุมชนใหม้ีสุขภาพดี

และปลอดภัย 
เข้มแข็งและสามารถ

พึ่งตนเองได ้
 



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลดงขุย 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลดงขุย (พ.ศ. ๒๕61– ๒๕๖4) (ต่อ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
งบกลาง 

ผลผลิต/
โครงการ 

จ านวน 
47 

โครงการ 

จ านวน 
20 

โครงการ 
 

จ านวน 
41 

โครงการ 
 

จ านวน 
64 

โครงการ 
 

จ านวน 
50 

โครงการ 
 

จ านวน 
0 

โครงการ 
 

จ านวน 
22 

โครงการ 
 

จ านวน 
48 

โครงการ 
 

จ านวน 
5 

โครงการ 
 

จ านวน 
2 

โครงการ 
 



แผนผังยุทธศาสตร์(strategic map) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

วิสัยทัศน์ คนสุขภาพดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
สังคม 

การพัฒนา
การเมืองและการ

บริหาร 

แผนงาน
งบกลาง 

ค่าเป้าหมาย 

การไดร้ับบริการ
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้มี

ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

-เด็ก เยาวชน ประชาชนมี
ความรู้จากการจัดการศึกษา 
-ประชาชนรักษา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดี
งาม   

เสริมสร้างความ
มั่นคงทาง

พลังงานและ
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

-ประชาชนมีสุขภาพดีจาก
การดูแลรักษาสุขอนามัย 
-ประชาชนมีศักยภาพ มี
รายได้เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได ้

ประชาชนสามารถด าเนิน
ชีวิต ตามแนวทางปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียงและการ

บริหาร 
จัดการภาครัฐที่ดีและมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

มีถนน ทางเท้า 
ระบบระบาย
น้ า รวมทั้งสิ่ง
สาธารณูปโภค

ที่ครบถ้วน 
 

สร้างเสริมวิถีชีวิต
ตามแนวทางปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประชาชนมีสุขอนามยัดี มี
ความปลอดภัยและได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ และ

สามารถพึ่งตนเอง 

ประชาชนตระหนัก
ถึงการด ารงชีวิตที่

เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 

จัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ
ที่มีคุณภาพ รวมทั้ง 
สืบสานวัฒธรรม
ประเพณีอันดีงาม 

 

กลยุทธ์ 

แผนงาน 
แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณ

สุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
งบกลาง 

สร้างถนนคมนาคม 
ระบบ

สาธารณปูโภค และ
สาธารณปูการ 

 

ส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา  

วัฒนธรรม  และ
ประเพณีท้องถิ่น 

 

การจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ 

 

การบริหารจัดการที่ดี  โดย
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  
ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการบริหารและการปกครอง 

 

การพัฒนาคนและ
ชุมชนใหม้ีสุขภาพดี

และปลอดภัย 
เข้มแข็งและสามารถ

พึ่งตนเองได ้
 


