๗๐
แบบ ยท.03

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสว่าง (พ.ศ. 2561 – 2564)
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 1.
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

1. พัฒนาด้าน
ก่อสร้างปรับปรุง
บารุงรักษาถนนทาง
น้าท่อระบายน้า

2. พัฒนาขยายเขต
ไฟฟูาและไฟฟูา
สาธารณะ
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ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก และ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

24

36

60

ครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช้อย่าง
ทั่วถึง ทั้งใน
ครัวเรือนและ
เพื่อการเกษตร

16

24

48

32

40

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

การพัฒนาก่อสร้าง 1.จานวนถนน
ปรับปรุงบารุงรักษา ที่ได้รับการ
ถนนเพื่อประชาชน
ก่อสร้าง
สามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก
2.จานวนถนน
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
พัฒนาขยายเขต
ไฟฟูาและไฟฟูา
สาธารณะเพื่อ
ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างทั่วถึง

1.จานวน
ไฟฟูาที่ได้รับ
การซ่อมแซม
ปรับปรุง
บารุงรักษา
2.จานวน
ไฟฟูาที่ติดตั้ง
3.จานวน
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟูาใช้

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ปีละ 4-5 1.โครงการก่อสร้างถนน
โครงการ คสล. ภายในหมู่ 5 บ้าน
กะแอก
2.โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.เส้นบ้านอูบ
มุง เชื่อมบ้านสนามม้า
3.โครงการก่อสร้างถนน
คสล. เส้นบ้านคุ้มเชื่อม
บ้านหนองนกเขียน
ปีละ 6- 1.โครงการขยายไฟฟูา
7
เส้นบ้านวังคก
โครงการ 2.โครงการขยายเขต
ไฟฟูาเส้นบ้านอูบมุง
3.ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร หมู่ 3
4. ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรบ้าน
หนองอะลาง หมู่ 11

หน่วยความ
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

กองช่าง

สานักปลัด
อบจ
ทางหลวง
ชนบท

กองช่าง

สานักปลัด
การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคเดช
อุดม

๗๑
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ยุทธศาสตร์ที่ 2.
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ
3. พัฒนาปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ประชาชน
ภายในชุมชนมี
น้าสะอาด ถูก
สุขลักษณะ
และเพียงพอ
ในการอุปโภค
บริโภค

4. พัฒนาบารุงรักษา มีแหล่งน้าที่
แหล่งน้าเพื่ออุปโภค สะอาด
บริโภค
เพียงพอใน
การอุปโภค
บริโภค
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10

20

40

10

15

30

20

25

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

พัฒนาปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาภายใน
หมู่บ้าน.ให้มี
มาตรฐาน

1.จานวน
ครัวเรือนที่มี
น้าประปาใช้

พัฒนาบารุงรักษา
แหล่งน้าภายใน
ชุมชนเพื่อให้มีน้า
อุปโภคบริโภคที่
สะอาด

2.จานวน
ครัวเรือนที่มี
น้าประปาที่
สะอาดและมี
ใช้อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึง
1.จานวน
แหล่งกักเก็บ
น้าที่ได้
คุณภาพ
2.จานวน
แหล่งน้า
ธรรมชาติที่มี
น้าน้าสะอาด
เพียงพอต่อ
การอุโภค
บริโภค

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยความ
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

ปีละ 3-4 1.โครงการก่อสร้าง
โครงการ ขยาย ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านในตาบล
โคกสว่าง

กองช่าง

สานักปลัด

ปีละ 1-3 1.ก่อสร้าง ซ่อมแซม
โครงการ ทานบคสล. กั้นลาห้วย
เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง
2. ก่อสร้าง ซ่อมแซม
บล็อกคัลเวิร์ดระบายน้า
3. ขุดลอกลาห้วย ร่อง
หนอง สระสาธารณะ

กองช่าง

ส่วนราชการ
อื่น

สานักปลัด
ส่วนราชการ
อื่น

๗๒

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
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ยุทธศาสตร์ที่ 6.
การบริหาร
จัดการ
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

5.การบริการที่พึงจะ
ได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และคุณค่าทาง
สังคม

1. พัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรม
ประเพณีและทานุ
บารุง
พระพุทธศาสนา

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

ชุมชนได้รับ
การบริการที่ดี
และเป็นที่พึง
พอใจ

10

15

20

ประชาชน
ภายในชุมชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมใน
การดาเนิน
ชีวิตโดยยึด
หลักเหตุผล

16

24

32

25

พัฒนาการบริการที่
ประชาชนพึงจะ
ได้รับ

1. ชุมชนมี
ชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

40

พัฒนาด้าน
คุณธรรม
จริยธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณี
และทานุบารุง
พระพุทธศาสนา

1. จานวน
โครงการที่
ดาเนินการได้

ปีละ 4-5 1.จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ
โครงการ ครุภณ
ั ฑ์เพื่อช่วยเสริม
ศักยภาพของบุคลากร
ในสานักงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ให้บริการประชาชน
2. โครงการวางระบบ
ผังเมืองรวมชุมชน
ปีละ
1.โครงการรณรงค์สร้าง
5-6
จิตสานึกในด้าน
โครงการ จริยธรรมและคุณธรรม
แก่เด็ก
2.โครงการส่งเสริม
กิจกรรมประเพณีฮีตสิบ
สองครองสิบสี่
3.ส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนา งาน
ประเพณีต่างๆ พิธีต่างๆ
พิธีสาคัญทางศาสนา
และประเพณีต่างๆ

2. ประชาชน
ยึดถือหลัก
คุณธรรมใน
การครองตน

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยความ
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สานักปลัด

ทุกส่วนทุก
กอง

กองการศึกษา

สานักปลัด
ทุกส่วนทุก
กอง
ส่วนราชการ
อื่น

๗๓
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และคุณค่าทาง
สังคม

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ
2. ด้านการพัฒนา
และส่งเสริม
การศึกษา

3. พัฒนาส่งเสริม
ด้านสาธารณสุข
และสุขภาพอนามัย

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
เด็ก เยาวชน
ภายในชุมชน
ได้รับ
การศึกษาที่มี
มาตรฐาน

ไม่มีการแพร่
ระบาดของโรค
ประชาชนมี
สุขภาพ
อนามัยที่
แข็งแรง
สมบูรณ์
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48

20
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กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

พัฒนาและส่งเสริม 1.จานวน
ในด้านการศึกษาให้ ประชากรมี
ได้มาตรฐาน
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นบน
พื้นฐานเศรฐ
กิจพอเพีง
2.จานวนเด็ก
เยาวชน ที่ได้
มาตรฐานด้าน
การศึกษา
พัฒนาส่งเสริมด้าน 1.จานวน
สาธารณสุข และ โครงการ
สุขภาพอนามัยให้มี กิจกรรมที่ได้
ประสิทธิภาพ
ดาเนินการ
2.จานวน
ผู้ปุวย หรือโรค
ระบาดลด
น้อยลงหรือไม่
มี

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ปีละ 8-9 1.โครงการส่งเสริม
โครงการ การศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ
2. สนับสนุนสื่อการ
เรียนการสอนและ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอน เพื่อนักเรียนศูนย์
เด็กในเขตตาบลโคก
สว่าง
3. สนับสนุนเด็กด้อย
โอกาสทางการศึกษา
ปีละ 3-4 1.ส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
2. ส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยบริการการแพทย์
ฉุกเฉินในการ
ดาเนินงานและการ
บริหารจัดการ

หน่วยความ
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

กองการศึกษา

สานักปลัด
ส่วนราชการ
อื่น

สานักปลัด

ทุกส่วน ทุก
กอง
ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง

๗๔
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิติ
และคุณค่าทาง
สังคม

4.การพัฒนาส่งเสริม
ด้านสวัสดิการชุมชน

ชุมชน คน
พิการ คนชรา
ผู้ปุวยเอดส์ ผู้
มีรายได้น้อย
และไร้ที่พึ่งมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
ประชาชนทุก
ภาคส่วน มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

5ส่งเสริมกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนา
เด็ก สตรี เยาวชน
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กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

พัฒนาการบริการ
และส่งแสริมด้าน
สวัสดิการชุมชน

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

1. จานวน
ปีละ 6-7
กลุ่มเปูาหมาย โครงการ
ที่ได้รับการ
สงเคราะห์
2.จานวน
โครงการที่ได้มี
การดาเนินการ
พัฒนาส่งเสริม
1 จานวน
ปีละ 6กิจกรรมเกี่ยวกับ โครงการที่
7
เด็ก สตรี เยาวชน ดาเนินการได้
โครงการ
2. จานวน
กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยความ
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

1.จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ปุวย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
อื่นๆในชุมชน

กองสวัสดิการ

ทุกส่วนทุก
กอง

1.ส่งเสริมการจัดให้มี
สนามกีฬาและสวน
นันทนาการของตาบล
2. สนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในแขตตาบลโคก
สว่าง
3.สนับสนุนอาหารเสริม
นม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน

กองการศึกษา

ส่วนราชการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
สานักปลัด
ทุกส่วนทุก
กอง
ส่วนราชการ
อื่น

๗๕
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมการค้า
และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การวางแผนการ
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิชยก
รรมและการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่
3
ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต

1. พัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรม
ประเพณีและทานุ
บารุงรักษาพระ
พุทธศานา ส่งเสริม
ให้มีแหล่งท่องเที่ยว
ภายในชุมชน

ประชาชน
ภายในชุมชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมใน
การดาเนิน
ชีวิตโดยยึด
หลักเหตุผล
และร่วม
พัฒนาให้มี
แหล่ง
ท่องเที่ยว
ภายในชุมชน
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15

20

30

25

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

พัฒนาด้าน
คุณธรรม
จริยธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณี
และทานุบารุง
พระพุทธศาสนา
ประชาสัมพันธ์ให้
เป็นที่รู้จักในนาม
สถานที่ท่องเที่ยว

1.จานวน
โครงการที่
ดาเนินการได้

ปีละ 1-3 1.โครงการสนับสนุน/
โครงการ ส่งเสริม ทานุบารุงรักษา
วัดหลวงปูุทองรัตน์วัด
ปุามณีรัตน์

2.เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยว
ภายในชุมชน
3.ประชาชน
ยึดถือหลัก
คุณธรรม
จริยธรรมใน
การครองตน

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยความ
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

กองการศึกษา

สานักปลัด
ส่วนราชการ
อื่น

๗๖
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาการ
เกษตรและการแปร
รูปสินค้าเกษตร

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็ง

1.ส่งเสริมศัยภาพ
และความสามารถ
การเพิ่มผลผลิต
การเกษตร และการ
รวมกลุ่มอาชีพที่
ยั่งยืน

ประชาชนมี
ความรู้ และมี
ทักษะเพิ่มขึ้น
ในด้านการทา
การเกษตร
หรือในด้านอื่น
เพื่อนามาเป็น
ความรู้ในการ
ประกอบ
อาชีพของตน

5

10

20

2. ส่งเสริมและเพิ่ม
ทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุ่ม
อาชีพ

ครัวเรือนหรือ
กลุ่มอาชีพต่างๆ
ภายในชุมชนมี
ความรู้
ความสามารถ
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้
ส่งเสริมให้เกิด
อาชีพและเกิด
ความคิด
สร้างสรรค์

5

ใหม่ๆ

10

15

15

20

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

ส่งเสริมศักยภาพ
และความสามารถ
การเพิ่มผลผลิต
การเกษตรและการ
รวมกลุ่มอาชีพที่
ยั่งยืนและมั่นคง

1. ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
2. จานวน
โครงการที่
ดาเนินการได้
3. ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
เพิ่มขึ้น

ส่งเสริมและเพิ่ม
ทักษะอาชีพ ของ
ครัวเรือนและกลุ่ม
อาชีพ

1 จานวน
โครงการที่
ดาเนินการได้
2. ชุมชนมี
อาชีพสามารถ
พึ่งพาตนเอง
ได้ทุก
ครัวเรือน
3. จานวน
กลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริม

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยความ
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

ปีละ 3-5 1.โครงการฝึกอบรม
โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
และเกษตรอินทรีย์หลัง
ฤดูเก็บเกี่ยว
2. ส่งเสริมสนับสนุน
ฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพแก่ประชาชน

สานักปลัด

ทุกส่วนทุก
กอง

ปีละ 35
โครงการ

สานักปลัด

1.สนับสนุนการ
ดาเนินงานโครงการหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2. จัดฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพให้กลุ่มแม่บ้าน
หรือกลุ่มอาชีพ ทุกกลุ่ม
ในเขตตาบลโคกสว่าง
3.พัฒนารูปแบบและ
การบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์ OTOP

ส่วนราชการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง

ทุกส่วนทุก
กอง
ส่วนราชการ
อื่น

๗๗
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่
การจัดการ
4
ทรัพยากรธรรมช
ด้าน
าติและ
พัฒนาการ
สิ่งแวดล้อม
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

1. สร้างจิตสานึก
และความตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ประชาชน
ร่วมกัน
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติ
สิ่งแวดล้อม
ภายในชุมชน
ให้มีสภาพที่ดี
ขึ้น
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10

15

25

20

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา
ปลูกฝังและสร้าง
จิตสานึกและความ
ตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

1.จานวน
โครงการที่
ดาเนินการได้

ปีละ 1-3 1.จัดสร้างและปรับปรุง
โครงการ ภูมิทศั น์ในท้องถิ่น

หน่วยความ
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สานักปลัด

ทุกส่วนทุก
กอง

2. บารุงดูแลรักษาที่
สาธารณะประโยชน์

2.จานวนแหล่ง
น้าตาม
ธรรมชาติที่ได้
คุณภาพ
ปลอดภัย

ส่วนราชการ
อื่น

3. โครงการหมู่บ้าน
สะอาดสิ่งแวดล้อมที่ดี
หมู่บ้าน 5 ส.

3.พื้นที่ปุา
ภายในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น
4.จานวน
ปริมาณขยะที่
ลดลง

2. พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการเพื่อ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

พื้นที่
ทรัพยากรธรร
มชาติ
สิ่งแวดล้อมที่
ได้รับการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู

10

15

20

25

1. ชุมชนมี
ทรัพยากรธรร
มชาติที่
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ปีละ1-3
โครงการ

1. รณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
กาจัดขยะมูลฝอย
2. โครงการประกวด
หมู่บ้านอนุรักษ์ปุา
ชุมชนดีเด่น

สานักปลัด

ทุกส่วนทุก
กอง
ส่วนราชการ
อื่น

๗๘
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างและ
รักษาความมั่นคง

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านพัฒนาการ
จัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย

1.ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินลด
อุบัติเหตุ อุบัติภัย
และอาชญากรรม

2. ส่งเสริมมาตรการ
ปูองกัน เฝูาระวัง
บาบัดผู้เสพยาเสพ
ติดและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
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ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน
ด้านบรรเทา
สาธารณภัยที่
มี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล
รวดเร็วขึ้น

20

25

35

ประชาชนทุก
ภาคส่วนได้
ตระหนักและ
เห็นถึงโทษภัย
ของยาเสพติด
มากยิ่งขึ้น และ
ลดปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทใน
ชุมชน

20

30

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินลด
อุบัติเหตุ อุบัติภัย
และอาชญากรรม

1. ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยและ
การดูแลอย่าง
ทันท่วงที
2. จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ

3. จานวน
ปัญหา
อาชญากรรม
อุบัติเหตุใน
ชุมชนลดลง
25

30

35

ส่งเสริมมาตรการ
ปูองกัน เฝูาระวัง
รักษา บาบัดผู้เสพ
ยาเสพติดและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

1 จานวน
โครงการที่
ดาเนินการได้
2. จานวนยา
เสพติด ผู้ค้า ผู้
เสพยาเสพติด
ลดลงหรือไม่มี
3ผู้ติดยาเสพติด
ได้รับการ

ช่วยเหลือ
บาบัด เยียวยา

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยความ
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

ปีละ 2-4 1.โครงการฝึกอบรม
โครงการ ทบทวน อปพร และ
ซักซ้อมการปูองกันภัย
เบื้องต้นของตาบลโคก
สว่าง
2. โครงการพัฒนาศูนย์
อปพร. ของตาบลโคก
สว่าง
3.โครงการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว
อัคคีภัย วาตภัย
อุทกภัย

สานักปลัด

ทุกส่วนทุก
กอง

ปีละ
2-4
โครงการ

สานักปลัด

1.ฝึกอบรมอาสาสมัคร
สร้างจิตสานึกเพื่อ
ต่อต้านยาเสพติดชุมชน
2. รณรงค์ เฝูาระวัง
บาบัดรักษา ผู้ติดยาเสพ
ติดชุมชนให้เข้มแข็ง
3.โครงการเครือข่าย
ชุมชนปูองกันและแก้ไข
ปัญหาครอบครัวและ
ปัญหายาเสพติด

ส่วนราชการ
อื่นที่เกี่ยวข้อง

ทุกส่วนทุก
กอง
ส่วนราชการ
อื่น

๗๙
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาระบบ
บริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่
การบริหาร
5
จัดการทรัพยากร
ด้าน
ขององค์กร
พัฒนาการ
ปกครองส่วน
บริหารจัดการ
ท้องถิ่น
และบริการ
ประชาชน

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

1. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
และองค์กรทุกภาค
ส่วน

2ส่งเสริมระบบการ
บริการประชาชน
ตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
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ประชาชน
เข้าใจใน
บทบาทและ
เห็น
ความสาคัญใน
การให้ความ
ร่วมมือแก่
องค์กรของรัฐ
ทาให้งานเกิด
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล

10

20

40

ประชาชน
ได้รับการ
บริการที่
รวดเร็วมี
อุปกรณ์ที่
ทันสมัย

10

30

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
และองค์กรทุกภาค
ส่วน

จานวน
ประชากรใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ
ความพึงพอใจ
ในการได้รับการ
บริการเพิ่มมาก
ขึ้น

15

20

25

ส่งเสริมระบบการ
บริการประชาชน
ตามหลักการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

1. ประชาชน
มีความพึง
พอใจในการ
ให้บริการ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยความ
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

ปีละ 4-5 1ส่งเสริมสนัยสนุนการ
โครงการ มีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กร
ต่างๆทุกรูปแบบ
2. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดเวทีการ
ประชาคมหมู่บ้าน /
ตาบล
3. โครงการอบรม
เสริมสร้างความรู้แก่
ประชาชนในการมีส่วน
ร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตย

สานักปลัด

ทุกส่วนทุก
กอง

ปีละ4-5
โครงการ

สานักปลัด

1. จัดซื้อ จัดหา หรือ
ซ่อมแซม ครุภัณฑ์
สานักงาน
2. ดูแลและปรับปรุง
ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต
ตาบล
3. โครงการจัดซื้อ/
จัดหาวัสดุงานบ้านงาน
ครัวของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

ส่วนราชการ
อื่น

ทุกส่วนทุก
กอง
ส่วนราชการ
อื่น

๘๐
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท. ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)

3 ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรขององค์กร
ให้มีขีดความสามารถ
ในการพัฒนา

บุคลากรมี
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น
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ค่าเป้าหมาย
62
63

64

15

20

30

25

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรขององค์กร
ให้มีขีด
ความสามารถใน
การพัฒนา

บุคลากรมี
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น

ปีละ 1-3 1.อบรมเสริมสร้าง
โครงการ ความรู้ทักษะแก่
บุคลากรของ อบต.
2.โครงการฝึกอบรม/
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
ของคณะบริหาร
พนักงานส่วนตาบล
สมาชิก อบต. และผู้นา
ชุมชนในตาบลโคกสว่าง

หน่วยความ
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สานักปลัด

ทุกส่วนทุก
กอง
ส่วนราชการ
อื่น

