
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดอบรมสัมนาศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากร อบต.

จัดอบรมสัมนาศึกษาดู
งาน

200,000 200,000 200,000 200,000  ร้อยละ 30 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ

บุคลากร

บุคลากร อบต.ได้
เข้าร่วมการอบรม
อย่างน้อย 1 คร้ัง

ส านักปลัด

2 โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรและพัมนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

จัดงบประมาณ
สนับนสนุนการจัด
กิจกรรม

50,000 50,000 50,000      50,000    ร้อยละ 25 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ

บุคลากร

บุคลากร อบต. ได้
เข้าร่วมกิจกรรม มี
คุณธรรม

ส านักปลัด

3 โครงการงานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรู้
รักสามัคคีในหมู่คณะ

ประชาชนหันเข้าวัดฟัง
ธรรมเพ่ิมข้ึน

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 40 
ประชาชนรู้รัก

สามัคคี

ประชาชนเข้าร่วม
และธ ารงค์
พระพุทธศาสนา

ส านักปลัด

105

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.1 แผนงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง

 ท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ท่ี 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ

 ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ

 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ขยายเวลาบริการและบริการ
วันหยุดราชการ

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริการประชาชน

จัดห้วงเวลาบริการ
ประชาชนอย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ30เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
รับบริการ

ส านักปลัด

5 จัดหาหรือเช่ารถตู้หรือรถกระบะใช้ใน
ส านักงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานนอกสถานท่ี

จัดหาหรือเช่ารถใช้ใน
ส านักงาน 1 คัน

1,000,000  -  -  - ร้อยละ 30 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
งานและการ

บริการ

ประสิทธิภาพใน
การท างานดีข้ึน

ส านักปลัด

6 ก่อสร้างอาคาร อบต. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริการประชาชน

ก่อสร้างอาคาร อบต. 
หลังใหม่ ท่ีโนนหินขาว

2,000,000 2,000,000  -  - ร้อยละ 40 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริการ

ประสิทธิภาพใน
การให้บริการ
ประชาชนดีข้ึน

ส านักปลัด

7 ติดต้ังเสียงไร้สายในเขต อบต. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริการประชาชน

ติดต้ังเสียงไร้สายใน
เขตพ้ืนท่ี อบต.ดงบัง 
ทุกหมู่บ้าน

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 40 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ

รับรู้ข่าวสาร

ประสิทธิภาพใน
การให้บริการ
ประชาชนดีข้ึน

ส านักปลัด

8 จัดทุนการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากร อบต.

จัดงบประมาณเงิน
ทุนการศึกษาส าหรับ
ผู้บริหาร,ส.อบต. และ
พนักงาน/เจ้าหน้าท่ี

100,000 100,000  -  - ร้อยละ 20 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ

บุคลากร

บุคลากร อบต.
ได้รับทุนการศึกษา
อย่างท่ัวถึง

ส านักปลัด

9 โครงการอบรมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยและ
เกิดความเข้าใจท่ีดี

จัดงบประมาณในการ
ด าเนินงานอย่างน้อยปี
ละ 1 คร้ัง

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 30 
ส่งเสริม

ประชาธิปไตย

ผู้บริหาร/สมาชิก 
อบต. บุคลากร 
อบต. ได้เข้าร่วม
กิจกรรม

ส านักปลัด

106

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 อบต. เคล่ือนท่ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริการประชาชน

จัดกิจกรรมออก
ให้บริการอย่างน้อย
หมู่บ้านละ 1 คร้ัง

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 40 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการช าระภาษี
อย่างท่ัวถึง

ส านักปลัด

11 จัดหาซ้ือเต๊นท์ เพ่ือให้บริการประชาชน จัดหาซ้ือเต๊นท์บริการ
ประชาชน   8 หลัง

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 40 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การบริการ

ประชาชนได้รับ
บริการช าระภาษี
อย่างท่ัวถึง

ส านักปลัด

107

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)


