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บทที่  4   

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านโคก  (พ.ศ.2566-2570) 

                             1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค 
  
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
เป้าประสงค์   
 1. ก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลตำบลให้มีความสะดวกและมีมาตรฐาน 
  2. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
ตัวช้ีวัด 
 1.  จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ 
 2.  จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
 3.  จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
 4.  จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ 
กลยุทธ์การพัฒนา/ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์การพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน  ร่องระบายน้ำ  และ
จัดหาแหล่งน้ำการเกษตร 

จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ 

2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปาให้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

จำนวนปริมาณการขยายเขตประปา 

4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า /
โทรศัพท์และโครงสร้างทางการเกษตร 

จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 กองช่าง   เทศบาลตำบลบ้านโคก 
 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1   การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสาธารณสุข  และสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 เพ่ิมขีดความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชนและพัฒนาระบบสวัสดิการ/สงเคราะห์
ประชาชนอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
เป้าประสงค์   
 1. เพ่ือพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนให้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน  
 2. ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันตนเองให้พ้นจากโรคระบาด   
 3. ส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ   
 4. ส่งเสริมตัวแทนสุขภาพ / ประชาคมสุขภาพในชุมชนมีขวัญและกำลังใจ  มีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย   
 5. การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์เป็นไปอย่างครบถ้วน  ทั่วถึงและเป็นธรรม  
ตัวช้ีวัด 
 1.  ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคร้ายต่าง ๆ ในภาวการณ์ปัจจุบัน 
 2.  มีเครือข่ายสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็งและปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขภาพที่ทันต่อสถานณ์การ 
 3.  ประชาชนมีโอกาสออกกำลังกายมากขึ้นและเจ็บป่วยน้อยลง 

4.  สุขาภิบาลชุมชนที่ดีข้ึน อัตราการเกิดโรคระบาดในชุมชนที่น้อยลง 
 5.  ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการส่งเสริมและสงเคราะห์อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  
กลยุทธ์การพัฒนา/ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์การพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. การพัฒนางานสาธารณสุข  ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ความรู้ในการป้องกันโรคข้ันพ้ืนฐาน 

การบริการด้านสาธารณสุขครบถ้วน 100 % 

2. การพัฒนาศักยภาพของชุมชน  องค์กรชุมชนในงานด้าน
สาธารณสุขภาพอนามัย 

การสนับสนุนองค์กรชุมชนด้านสาธารณสุข 100 % 

3. การป้องกันควบคุมโรคระบาดควบคู่ไปกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

การควบคุมโรคระบาด 100 % 

4. การส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพและ
สุขภาพจิตที่ดีส่งเสริมและป้องกันควบคุมโรค 

อัตราการเกิดโรคระบาดในชุมชนที่น้อยลง 

5. การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ครอบคลุมทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัด   เทศบาลตำบลบ้านโคก 
 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับคณุภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมคีวามพร้อมรับการเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี   
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครอง  การป้องกันและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

    
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 เพ่ิมศักยภาพประชาชนในการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการเลือกตั้งและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 
เป้าประสงค์   
 1. ส่งเสริมและพัฒนาระบอบการเมือง  ในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญ   
   2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน   
 3. ส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นไปอย่างสุจริตในขอบข่ายของกฎหมายควบคู่ไปกับสังคมที่สมานฉันท์  กับระบบการ
ปกครองแบบมีส่วนร่วม  เพื่อประโยชน์สุขประชาชนโดยการจัดระเบียบชุมชนเพ่ือความสงบเรียบร้อย  
 4. ป้องกันและรักษาทรัพย์สินตามศักยภาพของคนในชุมชน 
ตัวช้ีวัด 
 1.  การเลือกตั้งทุกระดับเป็นไปอย่างสุจริตและมีความขัดแย้งทางสังคมน้อยลง 
 2.  การปกครองที่สมานฉันท์มีส่วนร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจกิจกรรมทางสังคมจากคนในชุมชนที่มากข้ึน 
 3.  อาสาสมัครทุกองค์กรมีประชาชนเข้าร่วมด้วยความยินยอมพร้อมใจมากขึ้น  มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

4.  มีเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการป้องกันและระงับเหตุร้ายได้ทันท่วงที   
กลยุทธ์การพัฒนา/ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์การพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.  การพัฒนาประชาธิปไตยเพ่ือให้ประชาชนตระหนักและ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายและวิถีแห่งการเลือกตั้งทุกระดับ 

ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

2.  ส่งเสริมการปกครอง  โดยเน้นกระบวนการการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 

ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

3.  การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามรถของประชาชน – 
บุคคลทางการปกครอง  ควบคู่กับการสร้างขวัญและกำลังใจ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและรักษาทรัพย์สิน/ความ
สงบเรียบร้อยชุมชน 

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

4.  การจัดหาวัสดุ /อุปกรณ์  และเครื่องมือในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามความเหมาะสม 

มีจำนวนวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 100% 

5.  สร้างความเข้าใจและเกิดความตระหนักในการป้องกัน
และลดอุบัติภัย 

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการป้องกันและลดอุบัติภัย 
อัตราการเกิดอุบัติภัยลดลง 

6.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนลดลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัด   เทศบาลตำบลบ้านโคก 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   3  การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชน 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 ส่งเสริมการสืบสานประเพณี/วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาวชน ประชาชนได้สืบทอดเป็นแหล่ง
ความรู้ภูมิปัญญา 
เป้าประสงค์ 
 1. สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม โดยเน้นการเรียนรู้แก่นแท้ของวัฒนธรรมความเชื่อ อันเป็นวิถีที่ดีงาม
ถูกต้องไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมภายใต้หลักแห่งศาสนาให้ประชาชนได้นำหลักการแห่งความเชื่อถือที่ถูกต้อง  
  2. ส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม   
 3. นักเรียน / เยาวชนมีโอกาสได้เรียนรู้กับการถ่ายทอดทักษะชีวิต  ควบคู่ไปกับการเรียนวิชาการ  
 4. ส่งเสริมประชาชนมีรายได้จากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ตามศักยภาพและความสามารถของตน 
ตัวช้ีวัด 
 1.  ชุมชนมีการจัดกิจกรรมทางประเพณี – วัฒนธรรมที่ดีงามและเหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  เยาวชนได้รับการเรียนรู้ภูมิปัญญามีทักษะในการดำเนินชีวิตควบคู่ไปกับการมีความรู้ในหลักวิชาการ  คุณธรรม  
จริยธรรมที่ดี 

3.  ประชาชนมีคุณธรรมมีหลักการในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักของศาสนา 
 4.  ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญาสู่เยาวชนคนรุ่นหลัง
และสามารถนำความรู้แห่งภูมิปัญญานั้นส่งเสริมศักยภาพชุมชนและสร้างรายได้ตนเอง 
กลยุทธ์การพัฒนา/ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์การพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมจัดกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม ควบคู่กับ
การศึกษาแสวงหาความเชื่อท่ีถูกต้องและเหมาะสมมา
ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพยง 

จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.  ส่งเสริมการจัดงานทางด้านรัฐพิธี – ราษฎร์พิธี  เพ่ือ
ความสามัคคีในชุมชน 

ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน 

3.  ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้านมีโอกาส
ถ่ายทอดภูมิปัญญา 

จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.  สนับสนุนการจัดการศึกษาตามศักยภาพของท้องถิ่น  
เพ่ือนักศึกษา /เยาวชนมีทักษะการดำเนินชีวิต พึ่งพาตนเอง
ได้ในภาวการณ์ปัจจุบัน 

กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 กองการศึกษา   เทศบาลตำบลบ้านโคก 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ยุทธศาสตร์ : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  คืนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารตามธรรมชาติและพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในตำบล 

เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  คืนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารตามธรรมชาติ 
2. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนน่าอยู่  ปราศจากสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือรบกวนการอยู่ตามปกติสุข  
3. ส่งเสริมความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ลดความขัดแย้งในชุมชน 

ตัวช้ีวัด 
 1. จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. จำนวนแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นตามธรรมชาติ 
 3. จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยและน้ำเน่าเสียในชุมชนลดลง 

กลยุทธ์การพัฒนา/ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 

จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 

2.  จัดหาแหล่งอาหารคืนความสมดุลให้แหล่งน้ำและผืนป่า  
และคุณภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

จำนวนแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ 

3.  การบริหารจัดการ  การรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและ
การระบายของเสียในชุมชน 

จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยและน้ำเน่าเสียในชุมชนลดลง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัด   เทศบาลตำบลบ้านโคก 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 ส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตร ให้เป็นสินค้าจำหน่ายในระดับจังหวัด/ประเทศ และพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ
ในชุมชนพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
 1. ส่งเสริมหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 2. ผลผลิตทางการเกษตรและกระบวนการแปรรูปที่มีคุณภาพ 
 3. การขยายแหล่งกักเก็บน้ำสาธารณะเพ่ือใช้สำหรับการเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  
 4. มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน 
 5. ประชาชนมีรายได้ และมีอาชีพเสริมจากอาชีพหลัก 
 6. จัดตั้งและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจในชุมชน 
ตัวช้ีวัด 
 1.  จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิต  และจำนวนผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ 
 2.  จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
 3.  จำนวนตลาดและสถานประกอบการที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีระบบ 

กลยุทธ์การพัฒนา/ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์การพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร                            

จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิต  และจำนวนผลผลิต
ทางเกษตรอินทรีย์ 

2.  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่ม
อาชีพ 

จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบ
อาชีพ 

3.  สร้างความตระหนักในการผลิต  ไปพร้อมกับการใช้และ
การรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ /สิ่งแวดล้อม 

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.  สร้างโอกาสในการจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาดภายนอก  
ตามศักยภาพของพ้ืนที่มีอยู่ 

จำนวนตลาดและสถานประกอบการที่เพ่ิมข้ึน 

5.  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม  องค์กรเครือข่าย  สหกรณ์  กลุ่ม
วิสาหกิจของชุมชน 

จำนวนกลุ่มอาชีพและองค์กรเครือข่ายอ่ืนๆในชุมชน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัด   เทศบาลตำบลบ้านโคก 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด :  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี       
 



64 
 

 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริมการกีฬาแก่เด็กและเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็น
หมู่บ้านกีฬาปลอดยาเสพติด 
เป้าประสงค์ 
 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับให้ได้มาตรฐาน  โดยเน้นผู้เรียนมีคุณธรรม  นำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 2. ส่งเสริมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬา  เพื่อสุขภาพและสร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชน 
 3. ส่งเสริมให้บุคคลมีโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ทักษะในการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 
ตัวช้ีวัด 
 1.  จำนวนเด็กก่อนวัยเรียนได้รับโอกาสเข้าเตรียมความพร้อมในสถานที่ ที่อบอุ่น น่าอยู ่
 2.  จำนวนเยาวชนได้รับการศึกษาควบคู่ไปพร้อมการมีคุณธรรม  จริยธรรมที่ดี 
 3.  ประชาชนไดเ้รียนรู้ทักษะการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 4.  จำนวนบุคลากรทางการศึกษาครบถ้วน พร้อมในการให้ความรู้ 
 5.  จำนวนชุมชนที่จัดกิจกรรมเพื่อความสมานฉันท์   
กลยุทธ์การพัฒนา/ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์การพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับ
การศึกษาหาความรู้ 

จำนวนเด็กก่อนวัยเรียนได้รับโอกาสเข้าเตรียมความพร้อม
ในสถานที่ ที่อบอุ่น น่าอยู่ 

2.  การพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้  ตาม
ศักยภาพของชุมชน 

จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ 
จำนวนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

3.  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ปราชญ์ชาวบ้าน  ให้
เป็นธนาคารภูมิความรู้ทุกแขนงและการพัฒนาองค์ความรู้
ของกลุ่มองค์กรในชุมชน 

จำนวนบุคลากรทางการศึกษาครบถ้วน พร้อมในการให้
ความรู้ 
บุคลากรทางการศึกษารับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬา  วัสดุ/อุปกรณ์ 
และสถานที่เล่นกีฬาที่เหมาะสม 

จำนวนวัสดุ อุปกรณ์การเล่นกีฬา 
จำนวนสนามกีฬา/สถานที่สำหรับเล่นกีฬาในชุมชน 

5.  การพัฒนากิจกรรมนันทนาการ  เพื่อความสมานท์ฉันท์
ในชุมชน 

จำนวนชุมชนที่จัดกิจกรรมเพ่ือความสมานฉันท์   

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 กองการศึกษา   เทศบาลตำบลบ้านโคก 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี   
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลผ่านช่องทาง
อินเทอร์เน็ต ได้สะดวกและรวดเร็ว 

เป้าประสงค์ 

 1. การพัฒนาระบบการทำงานให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ  การเงิน  การคลัง  การบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภาท้องถิ่น  การบริการประชาชน  โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน (Public  Function)   
 2. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร  ให้บริการด้านอาคารสถานที่และอำนวยความสะดวกด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัย    

ตัวช้ีวัด 
 1.  จำนวนคณะกรรมการที่  อปท.  จัดตั้งเพ่ือกระบวนการให้มีส่วนร่วม (Public Function)  

2.  ปริมาณงานที่องค์กรหรือคณะกรรมการที่  อปท.  จัดตั้งได้ดำเนินการเสนอความเห็นในการบริหารงานต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

3.  ปริมาณผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสารจาก อปท. /และปริมาณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน 
4.  จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม  ศึกษา - ดูงาน  เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ 
5.  ปริมาณผู้ใช้บริการอาคาร/สถานที่ ที่เทศบาลจัดไว้บริการ 

 6.  ผลการดำเนินงานตามบทบาท/หน้าที่ของผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่นได้ดำเนินการตามระเบียบ/กฎหมาย
กำหนด 

7.  ปริมาณข้อร้องเรียนที่ อปท.สามารถชี้แจงและทำความเข้าใจให้ผู้ร้องเรียนและประชาชนรับทราบและเป็นที่
พึงพอใจของทุกฝ่ายได้ 
 8.  การบริหารโครงการที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจเป็นที่พึงพอใจมากกว่าหน่วยงานเดิมได้ดำเนินการ 

9.  ประเมินจากความพึงพอใจของผู้รับบริการและประชาชน 
กลยุทธ์การพัฒนา/ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์การพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑.  การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน
และประชาชน 

จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

๒.  การประสานการดำเนินการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่
โดยการบูรณาการแผนงาน งบประมาณและบุคลากรให้
สอดคล้องเพ่ือลดความซ้ำซ้อนและประหยัดงบประมาณใน
การดำเนินการ 

อุดหนุนการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานอื่นๆในพ้ืนที่ 

๓.  ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน ผู้บริหาร/
สมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจและ
มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนา 

ร้อยละของการเข้ารับการฝึกอบรม  การศึกษาดูงานของ
บุคลากร 

๔.  พัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ 
การประสานการดำเนินงาน 

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
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กลยุทธ์การพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

๕.  พัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือรองรับการให้บริการและ
อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงาน/ประชาชนในพื้นที่ 

ระดับความพึงพอใจของประชาชน 

๖.  การจัดบริการสาธารณะของ  อปท.  ให้ได้ตาม
มาตรฐานตามท่ีหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด 

ร้อยละของโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
และจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัด   เทศบาลตำบลบ้านโคก 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้
สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
   
 

 

 


