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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

จุดมุ่งหมาย (Goals) เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
เป็นการกาหนดจากผลที่มุง่ มัน่ จะให้เกิดการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาทีผ่ ่านการวิเคราะห์วา่ เป็นไปได้และเป็นปัจจัยทีส่ าคัญในการบรรลุวิสัยทัศน์
ดังแสดงในตาราง
ตารางแสดง จุดมุ่งหมาย (Goals) ตัวชี้วัด (KPIS) ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data ) และ เป้าหมาย (Targets)
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)
๑. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในท้องถิ่น ให้อยู่ดีมีสุข โดย
องค์รวมที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด (KPIS)
ข้อมูลพื้นฐาน
* เป้าหมาย (Targets)
(Key Performance Indicators)
(Baseline Data)
ปี ๕๘- ๖๐ ปี ๕๘
ปี ๕๙
๑.๑) ตัวชี้วัด : ด้านสุขภาพอนามัย ๑.๑) ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพอนามัย
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณ
- ประชาชนที่ได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพต่างๆ
๘๐%
๖๕%
๗๐%
ในการส่งเสริม/สนับสนุนด้านสุขภาพ มีร้อยละ ๙๐ ของประชาชนทั้งหมด
อนามัยและการป้องกันโรคติดต่อแก่
ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลโพธิ์
- ครัวเรือนมีระบบการควบคุมและป้องกันโรค
๗๕%
๖๕%
๖๐%
ไข้เลือดออกร้อยละ ๔๐ ของครัวเรือน
- ครัวเรือนมีระบบการควบคุมและป้องกันวัณโรค ๗๕%
๖๐%
๖๕%
โรคเอดส์ โรคฉี่หนู และโรคติดต่ออื่นๆ ร้อยละ
๔๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
๑.๒ ตัวชี้วัด : ด้านกีฬาและ
๑.๒ ข้อมูลพื้นฐานด้านกีฬาและนันทนาการ
นันทนาการ
- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการ - โครงการ/กิจกรรมที่มีการดาเนินการส่งเสริม
๖
๒
๒
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ด้านกีฬาและนันทนาการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์

ปี ๖๐
๗๕%

๖๕%
๖๕%

๒
โครงการ/
กิจกรรม

30

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

ตัวชี้วัด (KPIS)
ข้อมูลพื้นฐาน
(Key Performance Indicators)
(Baseline Data)
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณ
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ส่งเสริม/สนับสนุนด้านกีฬาและ
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนด้านกีฬาและ
นันทนาการ
นันทนาการมีร้อยละ ๐.๖๙ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งหมด (จานวน
๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๑.๓ ตัวชี้วัด : ด้านสวัสดิการสังคม ๑.๓ ข้อมูลพื้นฐานด้านสวัสดิการสังคม
- ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสในสังคม
- ร้อยละ ๑๐ ของผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่จะได้รับ
เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ การดูแลด้านสวัสดิการ
ที่ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม - โครงการ/กิจกรรมที่มีการดาเนินการส่งเสริม
ด้านสวัสดิการ ให้แก่เด็ก สตรี คนชรา ด้านสวัสดิการ ให้แก่เด็ก สตรี คนชรา
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ปี พ.ศ.๒๕๕๖
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๖ ดาเนินการแล้ว ๙ โครงการ/กิจกรรม
๑.๔ ตัวชี้วัด : ด้านอาชีพ
๑.๔ ข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีพ
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณ - งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อ
ส่งเสริม/สนับสนุนด้านอาชีพ
ส่งเสริม/สนับสนุนด้านอาชีพ มีร้อยละ ๒.๔๑ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งหมด (จานวน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐
บาท)

* เป้าหมาย (Targets)
ปี ๕๘- ๖๐ ปี ๕๘
ปี ๕๙
๐.๘๐% ๐.๗๐ % ๐.๗๕%

ปี ๖๐
๐.๘๐%

๗๐%

๖๐%

๖๕%

๖๕%

๒๘
โครงการ/
กิจกรรม

๙
โครงการ/
กิจกรรม

๙
โครงการ/
กิจกรรม

๑๐
โครงการ/
กิจกรรม

๒.๔๕%

๒.๔๐%

๒.๔๕%

๒.๔๕%

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

ตัวชี้วัด (KPIS)
ข้อมูลพื้นฐาน
(Key Performance Indicators)
(Baseline Data)
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม - โครงการ/กิจกรรมที่มีการดาเนินการส่งเสริม
อาชีพด้านต่างๆ ที่ อบต.โพธิ์ จัดขึ้น อาชีพด้านต่างๆ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ดาเนินการแล้ว
๓ โครงการ/กิจกรรม จากงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
- ร้อยละของหมู่บ้านได้รับการ
- กาหนดค่าเป้าหมายของหมู่บ้านที่ได้รับการ
ส่งเสริม/สนับสนุนการทากิจกรรมการ ส่งเสริม/สนับสนุน รวม ๕ ปี (ปี ๕๗-๕๙)
ผลิตทางการเกษตร ที่สอดคล้องกับ จานวน ๖ หมู่บ้านในตาบลโพธิ์
เกษตรอินทรีย์
- จานวนหมู่บ้านที่มีศักยภาพในการ - หมู่บ้านที่มีศักยภาพในการทาเกษตรตามหลัก
ทาเกษตรตามหลักเกษตรพอเพียง
เกษตรพอเพียงหรือวิถีศรีสะเกษ
หรือวิถีศรีสะเกษ
๑.๕ ตัวชี้วัด : ด้านจัดระเบียบชุมชน ๑.๕ ข้อมูลพื้นฐานด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม
สังคมและความสงบเรียบร้อย
และความสงบเรียบร้อย
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม/ - อบต.โพธิ์ กาหนดค่าเป้าหมายดาเนินการจัด
สนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน สังคม โครงการ/กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานหลักไม่น้อย
และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ กว่า ๑ ครั้ง / ปี
อบต.โพธิ์

* เป้าหมาย (Targets)
ปี ๕๘- ๖๐ ปี ๕๘
ปี ๕๙
๙
๓
๓
โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม

ปี ๖๐
๓
โครงการ/
กิจกรรม

๕
หมู่บ้าน

๓
หมู่บ้าน

๕
หมู่บ้าน

๕
หมู่บ้าน

๕
หมู่บ้าน

๓
หมู่บ้าน

๕
หมู่บ้าน

๕
หมู่บ้าน

๕
โครงการ/
กิจกรรม
/ครั้ง / ปี

๑
โครงการ/
กิจกรรม
/ครั้ง / ปี

๑
โครงการ/
กิจกรรม
/ครั้ง / ปี

๑
โครงการ/
กิจกรรม
/ครั้ง / ปี

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

ตัวชี้วัด (KPIS)
(Key Performance Indicators)
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณ
ที่สามารถจัดสรรเพื่อส่งเสริม/
สนับสนุน
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
รักษาความสงบเรียบร้อย

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๖ สามารถจัดสรร เพื่อส่งเสริม/
สนับสนุน ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
รักษาความสงบเรียบร้อย ในจังหวัดศรีสะเกษ มี
ร้อยละ ๐.๙๓ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งหมด (จานวน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐
บาท)

* เป้าหมาย (Targets)
ปี ๕๘- ๖๐ ปี ๕๘
ปี ๕๙
๑.๐๐%
๐.๙๓%
๑.๐๐%

- ร้อยละของประชากรที่ได้รับการ
ป้องกันและช่วยเหลือจาก
ภัยพิบัติฉุกเฉิน
- ร้อยละของจานวนประชากรที่เข้า
ร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับ
ทาง อบต. และส่วนราชการต่างๆ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการจัด
เพื่อส่งเสริมชุมชน ประชาชน หรือ
เครือข่ายองค์กรประชาชน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

- ร้อยละ ๔๐ ของประชากรที่ได้รับการป้องกัน
และช่วยเหลือจากภัยพิบัติฉุกเฉิน

๘๐%

๗๐%

๗๕%

๘๐%

- ร้อยละ ๔๐ ของประชากรที่เข้าร่วมในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์กับทางอบต.และส่วนราชการ
ต่างๆ
- อบต. โพธิ์ กาหนดค่าเป้าหมายดาเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม/
ครั้ง/ปี

๘๐%

๘๐%

๘๐%

๘๐%

๔
โครงการ/
กิจกรรม

๑
โครงการ/
กิจกรรม

๑
โครงการ/
กิจกรรม

๒
โครงการ/
กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

ตัวชี้วัด (KPIS)
(Key Performance Indicators)
๑.๖ ตัวชี้วัด : ด้านส่งเสริมศาสนา
รักษา สืบทอด ศิลปะวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ร้อยละของประชากรที่สามารถรักษา
สืบทอด ศิลปะวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คง
อยู่สืบต่อไป
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณ
ที่สามารถจัดสรร เพื่อส่งเสริม
/
สนับสนุนสถาบันศาสนา เผยแพร่
หลักธรรม เพื่อยึดเหนี่ยวของคนใน
เขตพื้นที่ อบต.โพธิ์ โดยใช้หลักธรรม
ในการดารงชีวิตมากขึ้น

ข้อมูลพื้นฐาน
* เป้าหมาย (Targets)
(Baseline Data)
ปี ๕๘- ๖๐ ปี ๕๘
ปี ๕๙
๑.๖ ข้อมูลพื้นฐานด้านส่งเสริมศาสนา รักษา
สืบทอด ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
- ร้อยละ ๕๐ ของประชากรที่สามารถรักษา สืบ ๑.๒๐%
๐.๔๐%
๐.๘๐%
ทอด ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบต่อไป

- งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
สามารถจัดสรร เพื่อส่งเสริม /สนับสนุนสถาบัน
ศาสนา เผยแพร่หลักธรรม เพื่อยึดเหนี่ยวของคน
ในจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้หลักธรรมในการ
ดารงชีวิตมากขึ้น มีร้อยละ ๐
.๒๘ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งหมด
(จานวน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
๒.๑ ตัวชี้วัด : ด้านพัฒนาโครงสร้าง ๒.๑ ข้อมูลพื้นฐานด้านพัฒนาโครงสร้าง
และสิ่งแวดล้อม ให้อยู่บนความ พื้นฐาน
พื้นฐาน
สมดุลและยั่งยืน
- จานวนของถนน ที่เป็นถนนเส้นทาง - ด้านโครงสร้างพื้นฐานสภาพปัญหาเรื่องถนนใน
หลัก เชื่อมระหว่างตาบล อาเภอหรือ พื้นที่หมู่บ้านของ อบต.โพธิ์ มีปัญหามาก โดยตั้ง
จังหวัด ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง ค่าเป้าหมายการพัฒนาถนน จานวน ๑ สายทาง/
ให้ใช้การได้ดี ตลอดทั้งปี
ปี

ปี ๖๐

๑.๒๐%

๐.๓๐%

๐.๓๐%

๐.๓๐%

๐.๓๐%

๕
สายทาง

๑
สายทาง

๑
สายทาง

๑
สายทาง

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

ตัวชี้วัด (KPIS)
(Key Performance Indicators)
- ร้อยละของหมู่บ้านที่มี
ปัญหาเรื่องน้าเพื่ออุปโภคบริโภค/
การเกษตร/เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งได้รับ
การก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งน้า
สามารถกักเก็บน้าไว้ได้เพียงพอใน
ฤดูแล้ง
- ร้อยละของประชากรที่มีปัญหาเรื่อง
น้าสะอาดเพื่อการบริโภคไม่เพียงพอ
ตลอดปี ได้รับการก่อสร้าง/ขยาย/
ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และมีน้าสะอาด
เพียงพอตลอดปี
๒.๒ ตัวชี้วัด : ด้านส่งเสริม สงวน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณที่
สามารถจัดสรร เพื่อส่งเสริม/สนับสนุน
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ อบต.โพธิ์

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
- ร้อยละ ๗๐ ของประชากร ที่มีปัญหา เรื่องน้า
เพื่ออุปโภคบริโภค/การเกษตร/เลี้ยงสัตว์ในฤดู
แล้ง

- ร้อยละ ๕๐ ของประชากรที่มีปัญหา เรื่องน้า
สะอาดเพื่อการบริโภคไม่เพียงพอ
ได้รับการก่อสร้าง/ขยาย/ปรับปรุง ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และมีน้าสะอาด
เพียงพอตลอดปี

* เป้าหมาย (Targets)
ปี ๕๘- ๖๐ ปี ๕๘
ปี ๕๙
๗๐%
๖๕%
๗๐%

ปี ๖๐
๗๐%

๖๐%

๕๕%

๕๕%

๖๐%

๐.๓๕%

๐.๓๕%

๐.๓๕%

๐.๓๕%

๒.๒ ข้อมูลพื้นฐานด้านส่งเสริม สงวน รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
สามารถจัดสรร เพื่อส่งเสริม / สนับสนุนการ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ อบต.โพธิ์ มีร้อยละ ๐.๓๔
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
ทั้งหมด (จานวน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)
๓. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
และการพาณิชย์

ตัวชี้วัด (KPIS)
(Key Performance Indicators)
๓.๑ ตัวชี้วัด : ด้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีที่สามารถจัดสรร
เพื่อส่งเสริม/พัฒนาการท่องเที่ยวให้มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นของ อบต.โพธิ์

๓.๒ ตัวชี้วัด : ด้านส่งเสริมการ
พาณิชย์ การลงทุน
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณ
ประจาปีที่สามารถจัดสรร เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผลผลิตเกษตรอินทรีย์
๔. ด้านพัฒนาการจัดการศึกษา ๔.๑ ตัวชี้วัด : การพัฒนาคุณภาพการ
ท้องถิ่นทุกระดับได้มาตรฐาน จัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
และมีส่วนร่วม
อบต.โพธิ์
- ร้อยละของประชากรในวัยเรียนที่
ได้รับการส่งเสริมและสวัสดิการต่างๆ
-ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้า
เรียนต่อหลังการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
๓.๑ ข้อมูลพื้นฐานด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
สามารถจัดสรร เพื่อส่งเสริม/พัฒนาการท่องเที่ยว
ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นของ อบต.โพธิ์
มีร้อยละ ๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งหมด
(จานวน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๓.๒ ข้อมูลพื้นฐานด้านส่งเสริมการพาณิชย์ การ
ลงทุน
- ร้อยละ ๔๐ ของเกษตรกร ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต
เกษตรอินทรีย์
๔.๑) ข้อมูลพื้นฐาน : การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
- ร้อยละ ๒๕ ของประชากรในวัยเรียนที่ได้รับ
การส่งเสริมและสวัสดิการต่าง ๆ

* เป้าหมาย (Targets)
ปี ๕๘- ๖๐ ปี ๕๘
ปี ๕๙

ปี ๖๐

๐.๒๐%

๐.๑๐%

๐.๑๐%

๐.๑๕%

๔๕%

๓๐%

๓๐%

๔๐%

๕๕%

๔๐%

๕๐%

๕๐%

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

ตัวชี้วัด (KPIS)
(Key Performance Indicators)

ข้อมูลพื้นฐาน
* เป้าหมาย (Targets)
(Baseline Data)
ปี ๕๘- ๖๐ ปี ๕๘
ปี ๕๙
- ร้อยละ ๒๕ ของประชากรในวัยเรียนที่ได้เรียน
๖๐%
๔๐%
๕๐%
ต่อ
๔.๒ ตัวชี้วัด :
ด้านส่งเสริม ๔.๒ ข้อมูลพื้นฐานด้านส่งเสริมเอกลักษณ์
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่น และ วัฒนธรรมท้องถิ่น และค่านิยมความเป็นไทย
ค่านิยมความเป็นไทย และการ
และการดาเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ดาเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณ - งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
๑.๕๐%
๑.๔๐%
๑.๔๐%
รายจ่ายประจาปีที่สามารถจัดสรร
สามารถ จัดสรร เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ด้าน
เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่น ให้คงอยู่
ท้องถิ่นและค่านิยมความเป็นไทย
สืบต่ออนุชนรุ่นหลังของชาวตาบลโพธิ์ มีร้อยละ
และการดาเนินชีวิต ตามหลัก
๑.๓๘ ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
เศรษฐกิจพอเพียง
๒๕๕๖ ทั้งหมด
(จานวน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐
บาท)
๔.๓ ตัวชี้วัด : ด้านการเพิ่ม
๔.๓ ข้อมูลพื้นฐานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประสิทธิภาพการบริหารจัด
บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์

ปี ๖๐
๕๕%

๑.๔๐%

37

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

๕. ด้านพัฒนาองค์กรที่มุ่งสู่
องค์กรสมัยใหม่ ก้าวทัน
เทคโนโลยี

ตัวชี้วัด (KPIS)
(Key Performance Indicators)
-ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีที่สามารถจัดสรร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑ ตัวชี้วัด : ด้านพัฒนาบุคลากร

ข้อมูลพื้นฐาน
* เป้าหมาย (Targets)
(Baseline Data)
ปี ๕๘- ๖๐ ปี ๕๘
ปี ๕๙
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
๐.๒๐%
๐.๑๒%
๐.๑๔%
สามารถ จัดสรรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์ มีร้อยละ ๐.๑๐ ของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.
๒๕๕๖ ทั้งหมด
(จานวน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๕.๑ ข้อมูลพื้นฐานด้านพัฒนาบุคลากร

- จานวนบุคลากรของ อบต.โพธิ์
ที่ได้รับการพัฒนา เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
๕.๒ ตัวชี้วัด : ด้านพัฒนาองค์กร
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณที่
สามารถจัดสรรเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์กร (พัฒนาอาคาร /สถานที่ /วัสดุ
อุปกรณ์ /ครุภัณฑ์ และค่า
สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ)

- บุคลากรของ อบต.โพธิ์ ทุกคน ได้รับการพัฒนา
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
องค์กร อย่างน้อย
๑ ครั้ง/ปี
๕.๒ ข้อมูลพื้นฐานด้านพัฒนาองค์กร
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
สามารถจัดสรร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร(พัฒนาอาคาร/สถานที่/
วัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ และค่าสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ)
มีร้อยละ ๑๖.๖๕ ของงบประมาณรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์

ปี ๖๐
๐.๑๖%
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)

ตัวชี้วัด (KPIS)
(Key Performance Indicators)

ข้อมูลพื้นฐาน
* เป้าหมาย (Targets)
(Baseline Data)
ปี ๕๘- ๖๐ ปี ๕๘
ปี ๕๙
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งหมด (จานวน
๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๕.๓ ตัวชี้วัด : ด้านการบริหารจัดการ ๕.๓ ข้อมูลพื้นฐานด้านการบริหารจัดการ
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณที่ - งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
๒.๐๐%
๑.๘๐%
๒.๐๐%
สามารถจัดสรร เพื่อการบริหารงานให้ สามารถจัดสรร เพื่อการบริหารงานให้เกิด
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร มีร้อยละ ๑.๕๘
ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
ทั้งหมด (จานวน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐บาท)
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณที่ - งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
๐.๓๐%
๐.๒.%
๐.๒๕%
สามารถจัดสรร เพื่อการอานวยความ สามารถจัดสรร เพื่อการอานวยความสะดวกและ
สะดวกและตอบสนองความต้องการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
ของประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.โพธิ์ พื้นที่ อบต.โพธิ์ มีร้อยละ ๐ .๑๗ ของงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งหมด
(จานวน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์

ปี ๖๐

๒.๐๐%

๐.๓๐%

