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บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
พันธกิจ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาอาชีพ ของประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. จานวนประชาชนมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
2. จานวนประชาชนได้รับความรู้เพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ
3. จานวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรทั้งด้านพืชและ
สัตว์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการขับเคลื่อน
1.จานวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
2.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์
1.จานวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ
3.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพ
1.เพื่อพัฒนาอาชีพของประชาชนให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.ส่งเสริมการทาเกษตรกรรมยั่งยืน
1.จานวนครัวเรือนได้รับการส่งเสริมในการน้อมนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
o สานักปลัด
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด สุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1การ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
พันธกิจ พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในตาบลเพื่อแก้ไข
ปัญหาสุขอนามัยภายในตาบล
เป้าประสงค์ ประชาชนได้รับการให้บริการสาธารณสุขภายในตาบลอย่างทั่วถึง สุขภาพแข็งแรง
ลดการเจ็บปุวย
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. จานวนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน
2. จานวนพื้นที่ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก หรือโรคอุบัติใหม่
3. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสร้างสุขภาพ
1. จานวนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน
2.ส่งเสริมกิจกรรมและปูองกันควบคุมโรคติดต่อ

1.จานวนพื้นที่ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก
หรือโรคอุบัติใหม่
2.จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ

3.ส่งเสริมกิจกรรมปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

1. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ

4.ส่งเสริมกระบวนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 1.จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
5.ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพโดยชุมชน

1. จานวนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
o สานักปลัด และส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความเสมอภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พันธกิจ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้ประชาชน
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชาชนสืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ และปราชญ์ชาวบ้านให้คงอยู่สบื ไป
2. ร้อยละของประชาชนในตาบลเข้าร่วมกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.ส่งเสริมการศึกษา
1.จานวนกิจกรรมที่จัดการศึกษา
2.ส่งเสริมการกีฬา

1. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ

3.ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 1.ร้อยละของประชาชนในตาบลเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีเพิ่มขึ้น
4.ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

1.จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
o สานักปลัด และส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความเสมอภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
พันธกิจ ให้การดูแลด้านสวัสดิการต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์และ
ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม
เป้าประสงค์ เพื่อส่งเสริมสวัสดิการต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. จานวนของประชาชนที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. จานวนประชาชนที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
3. จานวนประชาชนได้รับเบี้ยชีพผู้ปุวยเอดส์
4. จานวนผู้พิการมีกาลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
5. จานวนครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัว
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพและสวัสดิการแก่
1. จานวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้น
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส
2. จานวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้น
3. จานวนผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้น
2.ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ

3.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ยากจน ถูก
ทอดทิ้ง
4.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการโดยชุมชน
5.ส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น

1.จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
1.จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
o สานักปลัด
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความเสมอภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากร ดิน น้า ปุา และส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อม
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
2. เพื่อปรับปรุงส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
1. จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู
2.ส่งเสริมกิจกรรมการปูองกันและแก้ไขมลภาวะ

1.จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
o กองช่างและสานักปลัด
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด สุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจ จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้า ทางบก น้าเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตรและ
โครงสร้างพืน้ ฐานอืน่
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน เพือ่ อานวยความสะดวกและสนองความต้องการของประชาชน
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. จานวนถนนภายในตาบลที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น
2. จานวนเสียงตามสายที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
3. จานวนการขยายเขตไฟฟูาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.ปรับปรุงบารุง รักษาระบบการคมนาคม
1. จานวนถนนที่ได้รับการซ่อมแซม
2.ปรับปรุงบารุงรักษาไฟฟูาสาธารณะและไฟฟูา
ส่องสว่าง

1. จานวนเส้นทางที่ได้รับการการก่อสร้างขยาย
เขตไฟฟูา

3.ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า

1. จานวนโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม และวางท่อ
ระบายน้า

4.ปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน

1. จานวนระบบประปาที่ได้รับการขยายเขต

5.ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้า

1. จานวนสระน้าในตาบลที่ได้รับการซ่อมแซม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
o กองช่าง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า
การลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
พันธกิจ ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานการให้บริการสาธารณะมุ่งสู่การบริหาร
จัดการทีด่ ตี ามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น
2. จานวนการจัดอบรม การส่งบุคลากรเข้าอบรม และศึกษาดูงาน
3. จานวนการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น
2.พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพใน
การให้บริการ

1. จานวนการจัดอบรม การส่งบุคลากรเข้าอบรม
และจัดศึกษาดูงาน

3.ส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 1. จานวนการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
o ทุกส่วนงาน
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนและสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความเสมอภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สุรินทร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพ
ภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การค้า
การลงทุนและ
การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
เกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจ

เพื่อพัฒนาอาชีพ ของ
ประชาชนให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ โดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
จานวน
ประชาชนเข้า
รับการ
ฝึกอบรม
อาชีพ

58

59
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ค่าเปูาหมาย
60 61
50

70

62
80

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
ส่งเสริม
สนับสนุน
กิจกรรมการ
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
จานวน
ประชาชน
เข้ารับการ
ฝึกอบรม

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

โครงการเกษตรอินทรีย์ปลอด
สารพิษ

สานักปลัด

หน่วย
สนับ
สนุน
สานัก
ปลัด

101

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาคนและ
พัฒนาสังคม
สังคม เพื่อ
อย่างยั่งยืน
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบนพื้นฐาน
ความเสมอภาค

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข

ประชาชนได้รับการ
ให้บริการสาธารณสุข
ภายในตาบลอย่าง
ทั่วถึง สุขภาพแข็งแรง
ลดการเจ็บปุวย
จานวนพื้นที่ที่ได้รับ
การแก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
จานวน
กิจกรรม
ส่งเสริม
สุขภาพ
ประชาชน
ร้อยละของ
หมู่บ้านเสี่ยง
ภัยมีการ
ดาเนินการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
ไข้เลือดออก

58

ค่าเปูาหมาย
59 60 61

62

5

5

5

5

5

100

100

100

100

100

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
ส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อสร้างสุขภาพ

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
จานวน
กิจกรรม
ส่งเสริม
สุขภาพ
ประชาชน

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
ปีละ 5
กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สุขภาพ ฯลฯ

สานักปลัด

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับการ
แก้ไข

ร้อยละ 100 โครงการปูองกันและควบคุม
ของหมู่บ้าน โรคไข้เลือดออก

สานักปลัด
และส่วน
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

หน่วย
สนับ
สนุน
สานัก
ปลัด

สานัก
ปลัด
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาคนและ
พัฒนาสังคม
สังคม เพื่อ
อย่างยั่งยืน
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบนพื้นฐาน
ความเสมอภาค

ยุทธศาสตร์ อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตร์ที่ 3
เพื่อส่งเสริมการศึกษา ประชาชนสืบ
ยุทธศาสตร์ด้านการ ศาสนา วัฒนธรรม
ทอด ฟื้นฟู
การพัฒนา
ท้องถิ่น และพัฒนา
อนุรักษ์ศิลปะ
การศึกษา ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
ประเพณี

ส่งเสริมการ
กีฬา

58

ค่าเปูาหมาย
59 60 61

62

40

50

60

70

80

40

50

60

70

80

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
ส่งเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

ส่งเสริมการกีฬา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
ร้อยละของ
ประชาชน
ในตาบลเข้า
ร่วม
กิจกรรม
ด้านศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี
เพิ่มขึ้น
ร้อยละของ
ประชาชน
ในตาบลเข้า
ร่วม
กิจกรรม
ด้านกีฬา
เพิ่มขึ้น

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10

เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา
โครงการสืบสานศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี

ส่วน
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

โครงการแข่งขันกีฬา
องค์การบริหารส่วนตาบล

ส่วน
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม

หน่วย
สนับ
สนุน
สานัก
ปลัด

สานัก
ปลัด
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาคนและ
พัฒนาสังคม
สังคม เพื่อ
อย่างยั่งยืน
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบนพื้นฐาน
ความเสมอภาค

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ด้าน
สวัสดิการและ
สังคม
สงเคราะห์

เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ
ต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ

ส่งเสริมการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

58

ค่าเปูาหมาย
59
60 61

62

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
ให้การ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพและ
สวัสดิการแก่
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปุวย
เอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส
การปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย เช่น
ปูองกันน้าท่วม
ภัยแล้ง เป็นต้น

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ์
ร้อยละของผู้
มีสิทธิ์ได้รับ
เบี้ยยังชีพ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
ร้อยละ
100 ของผู้
มีสิทธิ์
ได้รับเบี้ย
ยังชีพ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ

สานักปลัด

ร้อยละ
โครงการปูองกันและ
100 ของ บรรเทาสาธารณภัย
ครัวเรือนที่
ประสบภัย
พิบัติ

สานักปลัด

หน่วย
สนับ
สนุน
สานัก
ปลัด

สานัก
ปลัด

104

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ด้าน
การฟื้นฟู
อนุรักษ์และ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยากร ดิน น้า ปุา
และส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม
ชองประชาชนในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ลาคลองและ
ทางระบายน้า
สามารถส่งน้า
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

58

ค่าเปูาหมาย
59 60 61

62

5

5

5

5

5

100

100

100

100

100

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมช
าติ

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
จานวน
แหล่งน้าที่
ได้รับการ
พัฒนาและ
ฟื้นฟู

ความก้าว
หน้าของ
เปูาหมาย
คลองส่งน้า
จานวน 5
สาย

โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมกิจกรรม
การปูองกันและ
แก้ไขมลภาวะ

จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดาเนินการ

ร้อยละ 100 หมู่บ้านน่าอยู่
ของ
ครัวเรือน

โครงการขุดลอก
- ลาคลอง
- ลาเหมือง
- ทางระบายน้า
- หนองน้าสาธารณะ

หน่วย
รับผิดชอบ
กองช่าง

สานักปลัด

หน่วย
สนับ
สนุน
สานัก
ปลัด

สานัก
ปลัด

105

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การค้า
การลงทุนและ
การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน เพื่ออานวย
ความสะดวกและสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
จานวนถนน
ภายในตาบล
ที่ได้รับ
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

58

ค่าเปูาหมาย
59 60 61

62

5

5

5

5

5

100

100

100

100

100

1

1

1

1

1

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
ปรับปรุงบารุง
รักษาระบบ
คมนาคม
ปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้า
ปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งน้า

ตัวชี้วัด
ความก้าว
ระดับ
หน้าของ
กลยุทธ์
เปูาหมาย
จานวนถนน ปีละ 5 สาย
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม
ร้อยละของ ร้อยละ 100
การวางท่อ ของการวาง
ระบายใน
ท่อระบาย
ตาบล
น้า
จานวนสระ ปีละ 1 แห่ง
น้าในตาบล
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม

โครงการ/กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

ซ่อมแซมถนน

กองช่าง

วางท่อระบายน้าและ
ก่อสร้างรางระบายน้า

กองช่าง

ก่อสร้างรั้วรอบสระน้าและ
ขุดลอกสระน้าภายในตาบล

กองช่าง

หน่วย
สนับ
สนุน
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอียอ
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาคนและ
พัฒนาสังคม
สังคม เพื่อ
อย่างยั่งยืน
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบนพื้นฐาน
ความเสมอภาค

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 เพื่อพัฒนาองค์กรให้มี ร้อยละของ
ยุทธศาสตร์ด้าน มาตรฐานการให้บริการ ประชาชนเข้า
การพัฒนา
สาธารณะมุ่งสู่การ
ร่วมกิจกรรม
การเมืองการ
บริหารจัดการที่ดีตาม ท้องถิ่น
บริหาร
หลักธรรมาภิบาล

58

ค่าเปูาหมาย
59 60 61

62

70

70

70

70

70

กลยุทธ์/
แนวทางการ
พัฒนา
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชนในการ
ปกครองท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
ร้อยละของ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม
ท้องถิ่น

ความก้าว
โครงการ/กิจกรรม
หน้าของ
เปูาหมาย
ร้อยละ 70 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ
ต่อปี
การประชาสัมพันธ์

หน่วย
รับผิดชอบ

สานักปลัด

จานวนการจัดอบรม
การส่งบุคลากรเข้า
อบรมและจัดศึกษาดู
งาน

จานวนการ
จัดอบรม การ
ส่งบุคลากร
เข้าอบรมและ
จัดศึกษาดู
งาน

1

1

1

1

1

จานวนการจัด
อบรม การส่ง
บุคลากรเข้า
อบรม และศึกษา
ดูงาน

จานวนการ
จัดอบรม
การส่ง
บุคลากรเข้า
อบรม และ
ศึกษาดูงาน

บุคลากรทุก
คนได้รับ
การเพิ่มพูน
ความรู้ 1
ครั้งต่อปี

โครงการจัดอบรม
ส่งบุคลากรเข้าอบรม
การจัดการศึกษาดูงาน

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการท้องถิ่นแบบมี
ส่วนร่วม

จานวน
การบูรณา
การ การ
พัฒนากับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

10

10

10

10

10

ดาเนินการเพิ่ม
ศักยภาพและ
จัดการบริหาร
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลรวมถึง
การบูรณาการ
พัฒนาร่วมกันทั้ง
ภาครัฐ เอกชน
และประชาชน

จานวน
การบูรณา
การการ
พัฒนากับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ปีละ 10
ครั้ง

ดาเนินการจัดทาโครงการ
ร่วมกัน รวมถึงการอุดหนุน
งบประมาณ

สานักปลัด

ทุกส่วน
งาน

หน่วย
สนับ
สนุน
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