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วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision)
“การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง โดดเด่น
เรื่องธรรมาภิบาล บริการเป็นเยี่ยม เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (Mission)
1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกระดับให้ได้เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้านและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง มีความ
สามัคคี สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดบริการขั้นพื้นฐาน ให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกด้าน
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี หัตถกรรม อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ปรับปรุงระบบบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบริการประชาชนและเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
6. เตรียมความพร้อมและการพัฒนาประชาชนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Purpose)
1. จัดการด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
ทางด้านความคิด ความรู้เทคโนโลยี
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยโดยทั่วถึง
3. พัฒนาและบูรณะบริการขั้นพื้นฐานอันเป็นสิ่งจาเป็นต่อชุมชน เช่น ถนน ประปา รางระบายน้า และ
การจราจร เป็นต้น
4. ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดจนเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นหลักในการดาเนินชีวิต
5. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสานไปสู่รุ่นลูกหลาน
6. สร้างชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน มีประสิทธิภาพ
7. จัดระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีความพึงพอใจ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาจากทุกภาคส่วน
8. ให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน สะพาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

2. การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3. การไฟฟ้าสาธารณะ
4. การวางผังเมืองรวม

2. การพัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. การสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. การพัฒนาสังคม/ชุมชนและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

สานักงานปลัด

2. การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานปลัด

2. การศึกษา
3. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ

1. การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

สานักงานปลัด

2. การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

5. การพัฒนาการเมือง-การบริหาร

1. การพัฒนาบุคลากร
2. การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือง-เครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน

-สานักงานปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ
1. ประชาชนได้รับการพัฒนาและตอบสนองปัญหาได้ทันท่วงที
2. ประชาชนต้องได้รับบริการสาธารณะอย่างครอบคลุม ทั่วถึง และได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ
1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ
1. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างความสุขทั้งกายและใจให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตาบลปงดอน
2. พัฒนา และส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รู้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ
1. พัฒนาระบบเศรษฐกิจด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ทุนของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ คือ
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นาระบบธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กร
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
Strategy Map

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง โดดเด่นเรื่องธรรมาภิบาล บริการเป็นเยี่ยม เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทุกระดับให้ได้เรียนรู้ด้วย
วิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จัดการด้านการศึกษาแก่
ประชาชนทุกระดับอย่างมี
คุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้
ประชาชนมีความเข้มแข็ง
ทางด้านความคิด ความรู้
เทคโนโลยี

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การก่อสร้าง ปรับปรุง
บารุงรักษา ถนน สะพาน

แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
การไฟฟ้าสาธารณะ
การวางผังเมือง

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุก
ด้าน และพัฒนาศักยภาพของคนและ
ชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสามัคคี สามารถ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมให้ประชาชน
มีสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ปลอดภัยโดยทั่วถึง

ส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่ม
รายได้ตลอดจนเสริม
สร้างให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง โดยใช้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็น
หลักในการดาเนินชีวิต

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การสร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้า
ระวังและการป้องกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การ
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี อันเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้รับการสืบสาน
ไปสู่รุ่นลูกหลาน

การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

ปรับปรุงระบบบริหาร ที่ดีมี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการ
บริการประชาชนและ เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนา

สร้างชุมชนน่าอยู่ มี
สภาพแวดล้อมที่ดี
พร้อมทั้งมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาเศรษฐกิจ

เตรียมความพร้อมและการพัฒนา
ประชาชนให้ก้าวทันการเปลี่ยน
แปลง เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน

จัดระบบบริหารจัดการที่
ดีมีประสิทธิภาพ ให้
ประชาชนได้รับการ
บริการที่ดีพึงพอใจ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริหาร และการ
พัฒนาจากทุกภาคส่วน

ให้ความรู้แก่ประชาชน
เพื่อเตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

การบริหารและพัฒนาองค์กร

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
การศึกษา
การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การป้องกันรักษาและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของประชาชน
การส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน

การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้
ให้กับประชาชน
การส่งเสริมการตลาดและการใช้
สินค้าท้องถิ่น
การส่งเสริมการท่องเที่ยว

การพัฒนาบุคลากร
การปรับปรุง การพัฒนา
เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน
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