แบบ ยท. ๐๔
๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท. ในเขต

จังหวัด
นครราชสีมา

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง

ตัวชี้วัดระดับ

ความก้าว

ผลผลิต/

หน่วยงาน

องค์การบริหาร

เป้าประสงค์

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓

การพัฒนา

แนวทางการ

หน้าของ

โครงการ

รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด

ส่วนตาบล

(ตัวชี้วัดรวม)

พัฒนา

เป้าหมาย

นครราชสีมา

เมืองโดน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ส่งเสริมการศึกษาให้ ประชาชนมี

พัฒนาสังคม

ด้านการพัฒนา

ด้านการศึกษา

นักเรียนอ่านออก

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑. ส่งเสริมและ ร้อยละของ

โอกาสเรียนรู้

สนับสนุนด้าน

ศาสนา วัฒนธรรม เขียนได้ สามารถยก ตลอดชีวติ และ

การศึกษาทัง้ ใน ได้รับการศึกษา

เพือ่ สู่การเป็นเมือง

ประเพณีและ

ระดับการศึกษาได้ ระบบการศึกษา

และนอกระบบ ให้มีคุณภาพชีวติ

นันทนาการ

ส่งเสริมกิจกรรมด้าน ได้รับการพัฒนา

โรงเรียน
๗

๗

๗

ปีละ ๑๐

โครงการหรือ

จานวนนักเรียนที่ โครงการหรือ กิจกรรมด้าน

คุณภาพและยั่งยืน การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๗

หลัก

(ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔

น่าอยู่

หน่วย

กิจกรรม

๗ ๒. ส่งเสริมและ ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้น

และประเพณีให้คง ทีเ่ พิม่ ขึ้น

สนับสนุนด้าน

ของจานวน

ศาสนา วัฒนธรรม

อยู่สืบต่อไป

ศาสนา

ประชาชนทีเ่ ข้า

วัฒนธรรม

ร่วมกิจกรรมส่ง

วัฒนธรรม

ประเพณี

เสริมวัฒนธรรม

ขนบธรรม

และประเพณี

เนียมประเพณี

๓

กองช่าง
กองคลัง

ทีด่ ีขึ้น

การท่องเทีย่ ว

๓

การศึกษา

การศึกษา

ศาสนา วัฒนธรรม และมีคุณภาพ

๓

สานักปลัด

ส่งเสริมด้าน

ด้านการพัฒนา

ประเพณี กีฬา

ส่วน

๓ ๓. ส่งเสริมและ ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้น
สนับสนุนด้าน

ของจานวน

การกีฬาและ

ประชาชนทีไ่ ด้

นันทนาการ

เล่นกีฬา และมี

ปีละ ๗

โครงการหรือ

โครงการหรือ กิจกรรมด้าน
กิจกรรม

ปีละ ๓

สานักปลัด

การศึกษา

กองช่าง

ศาสนา ศิลปะ

โครงการหรือ

โครงการหรือ กิจกรรมด้าน
กิจกรรม

ส่วน

การกีฬาและ

กองคลัง

ส่วน

สานักปลัด

การศึกษา

กองช่าง
กองคลัง

นันทนาการ

สุขภาพแข็งแรง
๖๐

แบบ ยท. ๐๔
๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท. ในเขต

จังหวัด
นครราชสีมา

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง

ตัวชี้วัดระดับ

ความก้าว

ผลผลิต/

หน่วยงาน

องค์การบริหาร

เป้าประสงค์

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓

การพัฒนา

แนวทางการ

หน้าของ

โครงการ

รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด

ส่วนตาบล

(ตัวชี้วัดรวม)

พัฒนา

เป้าหมาย

นครราชสีมา

เมืองโดน

ด้านการพัฒนา

ด้านโครงสร้าง

หลัก

(ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและบารุง ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้น
พัฒนาระบบ

หน่วย

รักษาเส้นทาง

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑. ก่อสร้างถนน ร้อยละของจานวน

ของการพัฒนา

และปรับปรุงซ่อม ถนนทีได้รับการ

โลจิสติกส์และการ โครงสร้างพืน้ ฐาน พืน้ ฐาน

คมนาคม ระบบ สาธารณูปโภค

แซมถนนภายใน พัฒนาและรักษา

ค้าเพือ่ เป็นศูนย์

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ

ตาบล

กลางความเจริญ

สาธารณูปการ

ขั้นพืน้ ฐานภายใน

ของภาคอีสานและ

และงานก่อสร้าง ตาบลเมืองโดน

สะพานและราง จานวนระบบน้า

รองรับประชาคม

ต่างๆ ให้ดีขึ้น

ระบายน้าภายใน ภายในหมู่บ้านได้

๓

๓

๓

เศรษฐกิจอาเซียน

๓ ๒. ก่อสร้าง

ชุมชน

ปีละ ๑๐

โครงการหรือ

โครงการ

กิจกรรมด้าน

ส่วน

คมนาคม
ปีละ ๓

โครงการหรือ

โครงการ

กิจกรรมด้าน

การศึกษา
กองช่าง

สานักปลัด
กองคลัง

หรือกิจกรรม พัฒนาราง

รับบารุงรักษา

สานักปลัด
กองคลัง

หรือกิจกรรม พัฒนาเส้นทาง

มีเพิม่ ขึ้น
ร้อยละของจานวน

กองช่าง

ส่วน

ระบายน้า

การศึกษา

ภายในชุมชน
๗

๗

๗

๗ ๓. แหล่งน้าเพือ่ ๑. จานวนแหล่ง
การเกษตร

น้าทีส่ ามารถใช้
อุปโภค บริโภค

ปีละ ๗

โครงการหรือ

โครงการ

กิจกรรมด้าน

๗

๗

๗ ๔. ก่อสร้าง /
ขยายระบบ

ปีละ ๗

โครงการหรือ

ประปาทีไ่ ด้รับ

โครงการ

กิจกรรมด้าน

ประปาหมู่บ้าน การก่อสร้าง/
บารุงรักษา

ส่วน

น้าเพือ่ อุปโภค

๑. จานวนระบบ

หรือกิจกรรม พัฒนาระบบ
ประปาหมู่บ้าน

สานักปลัด
กองคลัง

หรือกิจกรรม พัฒนาแหล่ง

ได้อย่างปลอดภัย
๗

กองช่าง

การศึกษา
กองช่าง

สานักปลัด
กองคลัง
ส่วน
การศึกษา
๖๑

แบบ ยท. ๐๔
๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท. ในเขต

จังหวัด
นครราชสีมา

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง

ตัวชี้วัดระดับ

ความก้าว

ผลผลิต/

หน่วยงาน

องค์การบริหาร

เป้าประสงค์

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓

การพัฒนา

แนวทางการ

หน้าของ

โครงการ

รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด

ส่วนตาบล

(ตัวชี้วัดรวม)

พัฒนา

เป้าหมาย

นครราชสีมา

เมืองโดน

ด้านการพัฒนา

ด้านโครงสร้าง

หลัก

(ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและบารุง ร้อยละทีเ่ พิม่ ขึ้น
พัฒนาระบบ

หน่วย

รักษาเส้นทาง

ของการพัฒนา

๗

๗

๗

๗ ๕. ขยายไฟฟ้า ๑. ร้อยละของ
แรงต่า / ไฟฟ้า จานวนครัวเรือน

โลจิสติกส์และการ โครงสร้างพืน้ ฐาน พืน้ ฐาน

คมนาคม ระบบ สาธารณูปโภค

สาธารณะ

ทีไ่ ด้รับการขยาย

ค้าเพือ่ เป็นศูนย์

สาธารณูปโภค

สาธารณูปการ

เขตไฟฟ้า

กลางความเจริญ

สาธารณูปการ

ขั้นพืน้ ฐานภายใน

๒. จานวนไฟฟ้า

ของภาคอีสานและ

และงานก่อสร้าง ตาบลเมืองโดน

สาธารณะภายใน

รองรับประชาคม

ต่างๆ ให้ดีขึ้น

ตาบลทีเ่ พิม่ ขึ้น

ปีละ ๗

กิจกรรมด้าน

โครงการ

พัฒนาระบบ

หรือกิจกรรม ไฟฟ้าสาธารณะ

กองช่าง

สานักปลัด
กองคลัง
ส่วน
การศึกษา

เศรษฐกิจอาเซียน

๖๒

แบบ ยท. ๐๔
๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท. ในเขต

จังหวัด
นครราชสีมา

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง

ตัวชี้วัดระดับ

ความก้าว

ผลผลิต/

หน่วยงาน

องค์การบริหาร

เป้าประสงค์

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓

การพัฒนา

แนวทางการ

หน้าของ

โครงการ

รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด

ส่วนตาบล

(ตัวชี้วัดรวม)

พัฒนา

เป้าหมาย

นครราชสีมา

เมืองโดน

หลัก

(ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตรที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมอาชีพ

ประชาชนมีความ ๒

พัฒนาปัจจัย

ด้านการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ

รู้และความเข้าใจ

ส่งเสริมศักยภาพ ครัวเรือนที่

และให้ความรู้

๒

๒

๒ ๑. การพัฒนา

ร้อยละจานวน

ปีละ ๒

โครงการหรือ

โครงการ

กิจกรรมส่งเสริม

แวดล้อมทางการ เกษตรกรรม

และบรรเทาปัญ เกี่ยวกับการ

ในหลักปรัชญา

และขีดความ

สามารถนาความ หรือกิจกรรม และลนับสนุน

แข่งขัน

หาความยากจน ประกอบอาชีพ

เศรษฐกิจพอเพียง

สามารถของ

รู้ไปประกอบ

ชุมชน

อาชีพและสร้าง

อุตสาหกรรมการ

สร้างรายได้ให้

มาใช้ในการ

เกษตรและห่วงโซ่

ครอบครัว

ดาเนินชีวติ

อุปทานเพือ่ พัฒนา

หน่วย

สานักปลัด

กองคลัง
กองช่าง
ส่วน

ด้านเกษตรกรรม

การศึกษา

รายได้
๕

๕

๕

๕ ๒. การเสริมสร้าง ร้อยละจานวน

ปีละ ๕

โครงการหรือ

ไปสู่ครัวของโลก

และพัฒนาทักษะ ครัวเรือนและ

โครงการ

กิจกรรมด้าน

และฐานการผลิต

อาชีพของครัว

อาชีพทีม่ ีทักษะ

พลังงานสะอาด

เรือนและกลุ่ม

ในการประกอบ

อาชีพและส่ง

อาชีพ

อาชีพและมีราย

เสริมผลิตภัณฑ์

ได้เพิม่ มากขึ้น

ชุมชน

หรือกิจกรรม การพัฒนา

สานักปลัด

กองคลัง
กองช่าง
ส่วน
การศึกษา

๖๓

แบบ ยท. ๐๔
๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท. ในเขต

จังหวัด

ตัวชี้วัดระดับ

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง

ตัวชี้วัดระดับ

ความก้าว

ผลผลิต/

หน่วยงาน

องค์การบริหาร

เป้าประสงค์

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓

การพัฒนา

แนวทางการ

หน้าของ

โครงการ

รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด

ส่วนตาบล

(ตัวชี้วัดรวม)

พัฒนา

เป้าหมาย

นครราชสีมา

นครราชสีมา

เมืองโดน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ประชาชนใน

พัฒนาสังคม

การประสานต่อ

ด้านสังคมและ

ตาบลเมืองโดนมี ชีวติ ของประชา

คุณภาพทีท่ วั่ ถึง

แนวทางพระราช มนุษย์ให้มี

มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ชนภายในตาบล

และยั่งยืนเพือ่ สู่

ดาริ

และสังคมน่าอยู่ เมืองโดนเพิม่ ขึ้น

การเป็นเมืองน่า
อยู่

คุณภาพชีวติ ทีด่ ี

พันธกิจ

หลัก

(ตัวชี้วัดรวม)
ระดับคุณภาพ

๕

๕

๕

๕ ๑. การส่งเสริม

ร้อยละของจานวน

ปีละ ๕

โครงการหรือ

สานักปลัด กองคลัง

และพัฒนาด้าน

ประชาชนทีไ่ ด้รับ

โครงการ

กิจกรรมด้าน

กองช่าง

สังคม

การส่งเสริม

อย่างต่อเนื่อง

หรือกิจกรรม ความปลอดภัย

คุณภาพชีวติ ใน

ในชีวติ และ

ตาบลเมืองโดน

ทรัพย์สินของ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ด้านการพัฒนา

หน่วย

ส่วน
การศึกษา

ประชาชน
๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๒. การส่งเสริม

ร้อยละทีเ่ พิม่

ปีละ ๑๐

โครงการหรือ

สานักปลัด กองคลัง

โครงการ

กิจกรรมด้าน

กองช่าง

สังคม

และพัฒนาด้าน

ขึ้นของจานวน

ดาริ

มนุษย์

คนชรา ผู้ด้อย

หรือกิจกรรม การพัฒนาด้าน

โอกาส คนพิการ

สวัสดิการสังคม

และผู้ป่วยเอดส์

และการสังคม

ทีไ่ ด้รับการ

สงเคราะห์

ส่วน
การศึกษา

สงเคราะห์และ
จานวนเยวชน
ทีม่ ีพฤติกรรม
เหมาะสมเป็น
คนดีของสังคม
๖๔

แบบ ยท. ๐๔
๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท. ในเขต

จังหวัด
นครราชสีมา

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง

ตัวชี้วัดระดับ

ความก้าว

ผลผลิต/

หน่วยงาน

หน่วย

องค์การบริหาร

เป้าประสงค์

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓

การพัฒนา

แนวทางการ

หน้าของ

โครงการ

รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด

ส่วนตาบล

(ตัวชี้วัดรวม)

พัฒนา

เป้าหมาย

นครราชสีมา

เมืองโดน

หลัก

(ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ประชาชนใน

ระดับคุณภาพ

๒

๒

๒

๒ ๑. การเสริมสร้าง ร้อยละของ

พัฒนาสังคม

ด้านการพัฒนา ด้านสาธารณสุข

ตาบลเมืองโดนมี ชีวติ ของประชา

ความเข้มแข็ง

คุณภาพทีท่ วั่ ถึง

สาธารณสุข

คุณภาพชีวติทดี่ ี

ชนภายในตาบล

ของชุมชนในด้าน ทีไ่ ด้รับการส่งเสริม หรือกิจกรรม ส่งเสริมด้าน

และยั่งยืนเพือ่ สู่

ขึ้นและสังคม

เมืองโดนเพิม่ ขึ้น

สาธารณสุข

การเป็นเมืองน่าอยู่

น่าอยู่

อย่างต่อเนื่อง

จานวนประชาชน

ปีละ ๒

โครงการหรือ

สานักปลัด กองคลัง

โครงการ

กิจกรรมการ

กองช่าง

ให้มีคุณภาพชีวติ

สาธารณสุข

ส่วน
การศึกษา

ทีด่ ีมีเพิม่ มากขึ้น
๒

๒

๒

๒ ๒. การรณรงค์

ร้อยละของ

ปีละ ๒

๑. โครงการหรือ สานักปลัด กองคลัง

และสนับสนุน

จานวนประชาชน

โครงการ

กิจกรรมด้าน

การป้องกันและ
ควบคุมโรค

ผู้มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

หรือกิจกรรม การพัฒนาด้าน

กองช่าง
ส่วน
การศึกษา

๖๕

แบบ ยท. ๐๔
๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท. ในเขต

จังหวัด
นครราชสีมา

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง

ตัวชี้วัดระดับ

ความก้าว

ผลผลิต/

หน่วยงาน

องค์การบริหาร

เป้าประสงค์

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓

การพัฒนา

แนวทางการ

หน้าของ

โครงการ

รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด

ส่วนตาบล

(ตัวชี้วัดรวม)

พัฒนา

เป้าหมาย

นครราชสีมา

เมืองโดน

หลัก

(ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พืน้ ทีใ่ นเขตตาบล ทรัพยากร

พัฒนาทรัพยา

การประสานต่อ ด้านการท่องเทีย่ ว เมืองโดนมีสภาพ ธรรมชาติและสิ่ง

กรธรรมชาติและ แนวทางพระราช และอนุรักษ์

หน่วย

๓

๓

๓

๓ ๑. การสนับสนุน ร้อยละของ
จัดกิจกรรมการ จานวนประชาชน

แวดล้อมทีด่ ี และ แวดล้อมภายใน

ปีละ ๓

๑. โครงการหรือ

โครงการ

กิจกรรมเกี่ยวกับ การศึกษา

ท่องเทีย่ วเชิง

ทีเ่ ข้าร่วมการจัด หรือกิจกรรม การท่องเทีย่ ว

วัฒนธรรม

กิจกรรม

สิ่งแวดล้อม และ ดาริ

ทรัพยากรธรรม สามารถดารง

การบริหารจัดการ

ชาติและสิ่งแวด ชีวติ อยู่ในชุมชน ได้รับการจัดการ

ทรัพยากร

น้าอย่างบูรณาการ

ล้อม

ธรรมชาติ

ตาบลเมืองโดน

๓

๓

๓

สานักปลัด
กองช่าง
กองคลัง

และอนุรักษ์

ได้อย่างมีความสุข ดูแลอนุรักษ์และ
ฟืน้ ฟูเพิม่ ขึ้น

ส่วน

๓ ๒. ทรัพยากร

๑. จานวนทีเ่ พิม่

ปีละ ๓

โครงการหรือ

ธรรมชาติและ

ขึ้นของกิจกรรม

โครงการ

กิจกรรมเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริม อนุรักษ์ หรือกิจกรรม ทรัพยกรธรรม
ฟืน้ ฟูทรัพยกร

ชาติและสิ่งแวด

ธรรมชาติและสิ่ง

ล้อม

สานักปลัด

กองคลัง
กองช่าง
ส่วน
การศึกษา

แวดล้อม
๑

๑

๑

๑ ๓. การกาจัดขยะ ๑. จานวนทีเ่ พิม่

ปีละ ๑

โครงการหรือ

มูลฝอยและสิ่ง ขึ้นของกิจกรรม

โครงการ

กิจกรรมเกี่ยวกับ

ปฏิกูล

กาจัดขยะมูลฝอย หรือกิจกรรม การกาจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูลที่

มูลฝอยและสิ่ง

ดาเนินการ

ปฏิกูล

สานักปลัด

กองคลัง
กองช่าง
ส่วน
การศึกษา
๖๖

แบบ ยท. ๐๔
๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท. ในเขต

จังหวัด

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง

ตัวชี้วัดระดับ

ความก้าว

ผลผลิต/

หน่วยงาน

หน่วย

องค์การบริหาร

เป้าประสงค์

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓

การพัฒนา

แนวทางการ

หน้าของ

โครงการ

รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด

ส่วนตาบล

(ตัวชี้วัดรวม)

พัฒนา

เป้าหมาย

นครราชสีมา

นครราชสีมา

เมืองโดน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

ส่งเสริมการปฏิบัติ ๑. ชุมชนมี

ส่งเสริมการ

ด้านการบริหาร

ด้านการบริหาร

งานของพนักงาน

ปกครองระบอบ

จัดการบ้าน

บ้านเมืองทีด่ ี

หลัก

(ตัวชี้วัดรวม)
๑ ๑. ด้านการเพิม่ จานวนร้อยละ

ปีละ ๑ โครงการหรือ

ศักยภาพเข้มแข็ง

ประสิทธิภาพใน ของประชาชน

โครงการ กิจกรรมด้าน

ให้มีความรู้ความ

เพิม่ มากขึ้น

การปฏิบัติงาน มีความพอใจต่อ หรือกิจกรรม ส่งเสริมประ

ประชาธิปไตยและ เมืองทีด่ ี

ความสามารถมี

๒. ประสิทธิภาพ

ของบุคลากร

ความมั่นคงของ
บ้านเมือง

๑

๑

๑

ประสิทธิภาพการ

สิทธิภาพของ

ทักษะการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ

บริหารจัดการ

หน่วยงานและ

และมีทัศนคติทดี่ ี

องค์กร

บุคลากร

ต่อองค์กร

ขององค์กรเพิม่ ขึ้น
๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๒. ด้านการ

จานวนร้อยละ

ปีละ ๑๐ โครงการหรือ

บริหารงาน

ของประชาชน

โครงการ กิจกรรมด้าน

มีความพอใจต่อ หรือกิจกรรม ส่งเสริมประ
ประสิทธิภาพการ

สิทธิภาพของ

บริหารจัดการ

หน่วยงานและ

องค์กร

บุคลากร

สานักปลัด

กองคลัง
กองช่าง
ส่วน
การศึกษา

สานักปลัด

กองคลัง
กองช่าง
ส่วน
การศึกษา

๖๗

แบบ ยท. ๐๔
๔.๒ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

กับยุทธศาสตร์

อปท. ในเขต

จังหวัด

พันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ

ค่าเป้าหมาย

แนวทาง

ตัวชี้วัดระดับ

ความก้าว

ผลผลิต/

หน่วยงาน

หน่วย

องค์การบริหาร

เป้าประสงค์

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓

การพัฒนา

แนวทางการ

หน้าของ

โครงการ

รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด

ส่วนตาบล

(ตัวชี้วัดรวม)

พัฒนา

เป้าหมาย

นครราชสีมา

นครราชสีมา

เมืองโดน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

ส่งเสริมการ

๑. ชุมชนมี

ส่งเสริมการ

ด้านการบริหาร

ด้านการบริหาร

ปฏิบัติงานของ

ศักยภาพเข้มแข็ง

ปกครองระบอบ

จัดการบ้าน

บ้านเมืองทีด่ ี

พนักงานให้มี

เพิม่ มากขึ้น

มีวสั ดุอุปกรณ์

ประชาธิปไตยและ เมืองทีด่ ี

ความรู้ความ

๒. ประสิทธิภาพ

เครื่องมือเครื่อง

อุปกรณ์ทที่ ัน

ความมั่นคงของ

สามารถมีทักษะ

การบริหารจัดการ

ใช้และสถานที่

สมัยมาใช้ใน

บ้านเมือง

การปฏิบัติงาน

ขององค์กรเพิม่ ขึ้น

ปฏิบัติงานให้ทัน

การปฏิบัติงาน

หลัก

(ตัวชี้วัดรวม)
๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๒. ด้านการ
บริหารงาน

มีการปรับปรุง

ปีละ ๑๐ โครงการหรือ

พัฒนาและจัดให้

โครงการ กิจกรรมด้าน

ประชาชนมี

สมัย สะดวก

ความรู้ความเข้า

เอื้อต่อการให้

ใจ และมีทัศนคติ

บริการประชาชน

ทีด่ ีต่อองค์กร

เพิม่ ขึ้น

หรือกิจกรรม การจัดหา

สานักปลัด

กองคลัง
กองช่าง
ส่วน
การศึกษา

๖๘

