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แบบ ผ.02/1

ก ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ข ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวดัที ่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาวฒันธรรมและนันทนาการ
 1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

เพือ่ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยทีเ่กิดขึน้กับพืน้ที่
ต าบลโคกสะอาด

ต าบลโคกสะอาด  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวน 12 หมูบ่้าน ประชาชนรู้สึก
ปลอดภัยเมือ่เกิด
ภัยพิบัติ

ส านักงานปลัด

2 โครงการป้องกันปัญหายา
เสพติดภายในหมูบ่้าน บ้าน
ห้วยยาง ม.4

เพือ่ป้องกันปัญหายาเสพติด
ภายในหมูบ่้าน

บ้านห้วยยาง ม.4  -  - 5,000 5,000 5,000 ประชาชนบ้านห้วยยาง ม.4 ป้องกันปัญหายา
เสพติดภายใน
หมูบ่้าน

ส านักงานปลัด

รวม 2 โครงการ  -  -  -  - 105,000 105,000 105,000
ก ยทุธศาสตร์จังหวดัที่2 การส่งเสริมสุขภาพชีวติ
ข ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวดัที ่ 2 การส่งเสริมสุขภาพชีวติ
ยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
 1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไปแผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
บ้านห้วยยาง ม.4

เพือ่ให้ภูมิทัศน์บ้านห้วยยาง 
ม.4 สวยงามสะอาดเรียบร้อย

บ้านห้วยยาง ม.4  -  - 100,000 100,000 100,000 บ้านห้วยยาง ม.4 เป็น
ระเบียบสะอาดเรียบร้อย

ภูมิทัศน์บ้านห้วย
ยาง ม.4 สวยงาม
สะอาดเรียบร้อย

ส านักงานปลัด

2
โครงการเฝ้าระวงัโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน บ้าน
ห้วยยาง ม.4

เพือ่ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกภายในหมูบ่้าน 
บ้านห้วยยาง ม.4

บ้านห้วยยาง ม.5  -  - 5,000 5,000 5,000
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออกภายในหมูบ่้าน
 บ้านห้วยยาง ม.4

ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก
ภายในหมูบ่้าน 
บ้านห้วยยาง ม.5

ส านักงานปลัด

รวม 2 โครงการ  -  -  -  - 105,000 105,000 105,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

                                รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด

ที่ โครงการกิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ

ตัวชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถิน่ห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565)

ที่ โครงการกิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าภอน้ าขุน่  จังหวดัอุบลราชธานี
ก ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พานิชกรรม และการท่องเทีย่ว
ข ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวดัที ่ 4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พานิชกรรม และการท่องเทีย่ว
ยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
 1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมมาราธอน
เพือ่การท่องเทีย่วน้ าตกตาด
ไฮ

เพือ่ส่งเสริมการออกก าลังกาย ประชาชนในพืน้ที่  -  - 300,000 300,000 300,000 ประชาชนในพืน้ที่ ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายทีแ่ข็งแรง

ส านักงานปลัด

รวม 1 โครงการ  -  - 300,000 300,000 300,000

ก ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวดัที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยทุธศาสตร์ที ่5 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพกรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

เพือ่ส่งเสริมการปลูกจิตส านึก
ให้ประชาชนในพืน้ทีอ่นุรักษ์
พันธกุรรมพืช

พืน้ทีต่ าบลโคก
สะอาด

 -  - 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ส่งเสริมการปลูก
จิตส านึกให้
ประชาชนในพืน้ที่
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช

ส านักงานปลัด

รวม 1 โครงการ  -  - 300,000 300,000 300,000

ตัวชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการกิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา

ตัวชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการกิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ก ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่ 3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ข ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวดัที ่3 การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส ารวจข้อมูล
ภาคสนามทีดิ่นและส่ิงปลูก
สร้าง ตาม พรบ.ภาษีทีดิ่น
และส่ิงปลูกสร้าง

เพือ่ให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาดมีข้อมูล
ถูกต้องและครบถ้วน

ต าบลโคกสะอาด  -  - 650,000 650,000 650,000 ข้อมูลทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาดมี
ข้อมูลถูกต้องและ
ครบถ้วน

กองคลัง

รวม 1 โครงการ  -  - 650,000 650,000 650,000

ตัวชีว้ดั (KPI) ผลทีค่าดวา่จะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการกิจกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา


