
    1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ เพิ่มประสิทธภิาพ เพื่อใหบ้คุคลมี ผู้บริหารพนักงาน ๕๐๐๐๐ ๕๐๐๐๐ ๕๐๐๐๐ ๕๐๐๐๐ ๕๐๐๐๐ 1 ผู้บริหารพนัก ส านักปลัด

และการใหบ้ริการ ความรู้ความเข้าใจ ส่วนต าบล โครงการ งานส่วนต าบล อบต.นอกเมือง

ประชาชน เกี่ยวกับการปอ้ง 120 คน 120 คนได้

   ผลประโยชน์ทบัซ้อน อบรม

2 สัมนาเพื่อพฒันา เพื่อพฒันาศักยภาพ ผู้บริหารและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วม มีการพฒันา งานบริหาร

บคุคลากรในการ การปฏบิติังานเปน็ทมี พนักงานส่วน โครงการ ศักยภาพการ งานบคุคล

ท างานเปน็ทมี เพื่อมุ่งสู่องค์กรแหง่ ต าบล จ านวน มีความพงึ ปฏบิติังานด้วย

ความเปน็เลิศ ๑๐๐ คน พอใจ 80% การท างานเปน็ทมี

๓ อบรมเสริมสร้าง เพื่อสามารถปฏบิติั ผู้บริหารชุมชน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วม สามารถปฏบิติั งานบริหาร

คุณธรรม จริยธรรม งานได้อย่างมี พนักงานส่วน โครงการ งานได้โดยมี บคุคล

ใหก้ับผู้น าชุมชนและ ความสุข โดยมีหลัก ต าบลจ านวน มีความพงึ หลัก คุณธรรม

   พนักงานส่วนต าบล คุณธรรม จริยธรรม ๑๐๐คน พอใจ 80% จริยธรรม

3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
    1 .ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร

งบประมาณ

แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลนอกเมือง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 ฝึกอบรม "ภาวะ ผู้บริหาร ผู้น า ผู้บริหาร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้น า งานบริหาร

การเปน็ผู้น า" ชุมชนและพนักงาน ผู้น าชุมชนและ ผู้น าชุมชน ชุมชน และ งานบคุคล

เพื่อมุ่งสู่การ ส่วนต าบลมีภาวะ พนักงาน ส่วนต าบล พนักงานส่วน

พฒันาองค์กร ควาเปน็ผู้น า มุ่งสู่ ส่วนต าบล มีความพงึ ต าบลมีภาวะ

แหง่ความเปน็เลิศ การพฒันาพื้นที่ใน จ านวน80 คน พอใจ 80 ความเปน็ผู้น า

ทกุๆด้าน เปร์เซนต์ สูง

5 ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าว ๑ คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดท า ๑ ประชาชน ส านักปลัด

กิจกรรมของอบต. สาร คร้ัง ต่อปี ทราบ ถึงการ

/จัดท าวารสาร ท างานของ

หรือแผ่นพบั อบต.นอกเมือง

6 พฒันาและเพิ่ม เพื่อพฒันาศักยภาพ 1 แหง่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 แหง่ วสัิยทศัน์ ส านักปลัด

ประสิทธภิาพการ ศักยภาพกการ ประสิทธภิาพ

ปฏติังาน(5ส) ปฏบิติังาน การท างาน

เพิ่มขึ้น

๗ อบรมคุณธรรม เพื่อเปน็การส่งเสริม 400 คน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุได้ยึด งานบริหาร

 จริยธรรมและ ใหผู้้สูงอายุได้ยึดหลัก จ านวน หลักคุณธรรม บคุคล

ส่งเสริมการพฒันา คุณธรรมจริยธรรมใน 400 คน จริยธรรม

   คุณภาพ การด าเนินชีวติ เปน็ ร้อยละ80 และพฒันา

ชีวติผู้สูงอาย/ุวนัผู้ การส่งเสริมการ  มีความ คุณภาพชีวติ

สูงอายุ พฒันาคุณภาพชีวติ พงึพอใจ

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๘ ฝึกอบรมพัฒนา เพือ่พัฒนา ผู้บริหาร  ส. 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วม งานบริหาร

บุคลากรและทัศน์ ศักยภาพการปฏิบัติ อบต.ผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชน โครงการ งานบุคคล
ศึกษาดูงานส าหรับ งานของบุคลากร พนักงาน ส่วนต าบล สามารถพัฒนา
ส.อบต.ผู้บริหาร ผู้บริหาร ส.อบต. ส่วนต าบล มีความพึง ศักยภาพใน
พนักงาน พนักงานส่วนต าบล จ านวน พอใจ 80 การปฏิบัติงาน
ผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชน 100 คน เปอร์เซนต์ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
๙ วันสตรีสากลต าบล  เพือ่เสริมสร้าง กลุ่มสตรี หมู่ 1 - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จัดท า๑ ประชาชน งานสวัสดิการฯ

นอกเมือง ประจ าปี เจตคติของสังคมใน ๒๒ คร้ัง ต่อปี ทราบ ถึงการ ส านักปลัด
การให้โอกาส ท างานของ
แก่สตรี อบต.นอกเมือง

๑๐ ฝึกอบรมและ เพือ่ส่งเสริมการรวม ผู้เข้าร่วม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วม ประชาชนมีอาชีพงานสวัสดิการฯ
ส่งเสริม อาชีพ กลุ่มประกอบอาชีพ โครงการ 50คน โครงการ เสริมและเกิด ส านักปลัด

ประจ าปี สร้างรายได้และสร้าง มีความพึง รายได้ในครัว
   อาชีพเสริมให้กับ พอใจ 80 เรือน

ประชาชน เปอร์เซนต์
๑๑ กิจกรรมวัน เพื่อเข้าร่วมโครงการ 105 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 105 คน เกิดความรัก ฝ่ายบริหาร

ท้องถิ่นไทย กิจกรรมวันท้องถิ่น ผู้เข้าร่วม สามัคคีใน งานทัว่ไป
ท้องถิ่น ส านักปลัด

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
๑๒ กิจกรรมสันทนา เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ 22 หมู่บ้าน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุและ งานสวัสดิการฯ

การ เสริมสร้าง จิต ผู้สูงอายุและสตรี โครงการ สตรีได้ปฏิบัติ ส านักปลัด
คุณภาพ ชีวิต โดยการปฏบิติัธรรม มีความพึง ธรรมและได้น า
ผู้สูงวัย และได้น้อมน าหลัก พอใจ 80 หลักธรรม

ธรรมค าสอนของ เปอร์เซนต์ ค าสอนของพุทธ
พุทธศาสนาไปใช้ ศาสนามาใช้ใน
ในชีวิตประจ าวัน ชีวิตประจ าวัน

13 อบรมให้ความรู้ เพือ่พัฒนาความรู้ 100 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100 คน มีความรู้ความ ส านักปลัด
ตามพรบ.ข้อมูล และความเข้าใจ เข้าใจเกี่ยวกับ
ข่าวสาร เกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายมากขึ้น

14 เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน เพือ่อุดหนุนโครง 22 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 22 หมู่บ้าน อุดหนุนโครงการ ส านักปลัด
จัดท าแผนชุมชน การจัดท าแผน จัดท าแผนชุมชน

ต าบลนอกเมือง ชุมชนต าบล
15 อบรมกฏหมายให้ เพือ่ให้เยาวชนใน 120 คน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 100 คน เยาวชนเข้าใจ ส านักปลัด

ความรู้เกี่ยวกับ ต าบลมีความรู้ กฏหมายที่ใช้ใน

กฎหมายเบือ้งต้น กฏหมายเบือ้งต้น ชีวิตประจ าวัน
16 ค่าใช้จ่ายในการรับ เพือ่เป็นการแสดง 1 ต าบล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 ต าบล ได้แสดงความ ส านักปลัด

เสด็จฯ ความจงรักภกัดีต่อ จงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหา สถาบันพระมหา
กษัตริย์ กษัตริย์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
17 ฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมสัมมนา 1 กอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 กอง ฝึกอบรมสัมมนา กองคลัง

บุคลากรกองคลัง บุคลากรกองคลัง บุคลากรกองคลัง

18 ฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมสัมมนา 1 กอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 กอง ฝึกอบรมสัมมนา ส านักปลัด
บุคลากรส านักปลัด บุคลากรกองคลัง บุคลากร

ส านักปลัด
19 ฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมสัมมนา 1 กอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 กอง ฝึกอบรมสัมมนา กองช่าง

บุคลากรกองช่าง บุคลากรกอง บุคลากรกองช่าง

20 ฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมสัมมนา 1 กอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 กอง ฝึกอบรมสัมมนา กองการ
บุคลากรกองการ บุคลากรกองคลัง บุคลากรกองการ ศึกษา
ศึกษา การศึกษา

21 ฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรมสัมมนา 1 กอง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 กอง ฝึกอบรมสัมมนา กองคลัง
บุคลากรกอง บุคลากรกองคลัง บุคลากรกองคลัง สาธารณสุข
สาธารณสุข

22 เดินทางไปราชการ เพือ่อบรมสัมมนา 1 ต าบล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 ต าบล ฝึกอบรมบุคลากรส านักปลัด
พนักงานส่วนต าบล ต าบลนอกเมือง
คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภา

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
23 ร่วมรณรงค์เนื่องใน เพือ่ร่วมรณรงค์ 1 ต าบล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 ต าบล ได้ร่วมรณรงค์ ส านักปลัด

โอกาสต่างๆ ตามแนวเนื่องในโอกาสต่างๆ เนื่องในโอกาสต่างๆ 

นโยบายของทาง ตามแนวนโยบาย ตามแนวนโยบาย
ราชการ ของทางราชการ ของทางราชการ

24 ร่วมรณรงค์ส่งเสริม เพือ่ร่วมรณรงค์ 1 ต าบล 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 ต าบล เพือ่ร่วมรณรงค์ ส านักปลัด
และสนับสนุนการ ส่งเสริมและสนับ ส่งเสริมและสนับ
สร้างความปรองดองสนุนการสร้าง สนุนการสร้าง
สมานฉันท์ ความปรองดอง ความปรองดอง

สมานฉันท์ สมานฉันท์
25 บ ารุงรักษาซ่อมแซมเพือ่จ่ายเป็นค่า วัสดุครุภัณฑ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1 ต าบล ได้บ ารุงรักษา ส านักปลัด

บ ารุงรักษาบ ารุง ของอบต. ซ่อมแซม
ซ่อมแซม 1 ต าบล วัสดุ ครุภัณฑ์

26 เลือกต้ัง เพีอใช้จ่ายในการ 1 ต าบล 200,000 200,000 500,000 500,000 200,000 1 กอง ฝึกอบรมสัมมนา ส านักปลัด
เลือกต้ังนายกและ บุคลากรกองการ
ส.อบต. การศึกษา

28 ส่งเสริมและพัฒนา เพือ่เพิม่ประสิทธิ 1 ต าบล 400,000 300,000 200,000 100,000 100,000 1 กอง อบต.มีระบบ กองคลัง
ศักยภาพในการเก็บภาพการจัดเก็บ แผนทีภ่าษีและ
ภาษีและการจัดท า ได้ ทะเบียน
หรือปรับปรุงข้อมูล ทรัพย์สิน
แผนทีภ่าษีและ 1 ต าบล
ทะเบียนทรัพย์สิน

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
29 ค่าพวงมาลัยช่อ เพือ่จ่ายเป็นค่า 1 ต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ต าบล ได้ใช้พวงมาลัย ส านักปลัด

ดอกไม้กระเช้า พวงมาลัยช่อดอก กระเช้าพวงมาลา
ดอกไม้และพวงมาลาไม้กระเช้า ดอกไม้ ในงานพิธีต่างๆ

และพวงมาลา
30 ค่าใช้จ่ายในการสนับเพีอใช้จ่ายในการ 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 กอง ได้จ่ายสนับ กองคลัง

สนุนการท าบัญชี เลือกต้ังนายกและ สนุนการท าบัญชี
e-laas ส.อบต. e-laas

31 ก่อสร้างปรับปรุง เพือ่ปรับปรุงภูมิ 1 โครงการ      -      - 100,000      -      - 1 โครงการ ได้ปรับปรุงภูมิ กองช่าง
เสาธงเดิมและสวน ทัศน์หน้าทีท่ าการ ทัศน์หน้าที่
เกาะกลางถนนเข้า อบต. ท าการอบต.
ทีท่ าการ อบต. ให้สวยงาม

32 ปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ปรับปรุง 1 โครงการ      -      - 500,000      -      - 1 โครงการ ได้ปรับปรุง กองช่าง
ร้ัวและประตูทางเข้าซ่อมแซมร้ัวและ ซ่อมแซมร้ัวและ
ทีท่ าการ อบต. ประตูทางเข้า ประตูทางเข้า

ทีท่ าการ อบต. ทีท่ าการ อบต.
๓๓ อุดหนุนส านักงาน เพือ่อุดหนุนเหล่า  1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 แห่ง ได้อุดหนุนเหล่า ส านักปลัด

เหล่ากาชาดจังหวดั กาชาดจังหวดัสุรินทร์ กาชาดจังหวดั
สุรินทร์ สุรินทร์

34 ประชาคมชุมชนหมู่ เพื่อแก้ปญัหายา 1 โครงการ       -         - 50,000 50,000 50,000 1 โครงการ ได้แกไขปญัหา  ส านักปลัด
บา้นต่อต้านยาเสพติด เสพติดในหมู่บา้น ยาเสพติด

รวม 4,820,000  4,720,000     5,570,000   4,870,000  4,570,000     

งบประมาณ
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
             1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                                ปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดขอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สถานีสูบน้ าดับเพลิง เพื่อปอ้งกัน จ านวน      -      - 400,000 400,000 400,000 จ านวน สามารถปอ้งกัน ฝ่ายปอ้งกันฯ

พร้อมลานจอดรถ และระงับอัคคีภยั  1 สถานี  1 สถานี และระงับอัคคีภยั อบต.

ดับเพลิงหมู่ที่ 15 บรรเทาภยัแล้ง บรรเทาภยัแล้ง  นอกเมือง

บา้นตาเตียวสามัคคี ในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ

2 สถานีสูบน้ า เพื่อปอ้งกันอุทกภยั จ านวน      -      - 500,000 500,000 500,000 จ านวน สามารถปอ้งกัน ฝ่ายปอ้งกันฯ

ด้วยไฟฟา้ น้ าทว่มขัง  1 สถานี  1 สถานี อุทกภยัและน้ า อบต.

หมู่ที่ 2 ทว่มขังภายใน นอกเมือง

บา้นโคกปลัด หมู่ที่ 2,6,22

3 รณรงค์ เพื่อใหป้ระชาชนทั่วไป จ านวน      -      - 100,000 100,000 100,000 จ านวน ประชาชนทั่วไป ฝ่ายปอ้งกันฯ

ส่งเสริมเครือข่ายด้าน นักเรียนนักศึกษา 100 คน 100 คน นักเรียนนักศึกษา อบต.

การปอ้งกันส าหรับ มีความรู้ ต่อปี ต่อปี ได้มีองค์ความรู้ นอกเมือง

ประชาชนทั่วไป ความเข้าใจเกี่ยว ความเข้าใจเกี่ยว

และนักเรียนนักศึกษา กับการปอ้งกันและ กับการปอ้งกันและ

ระงับอัคคีภยั ระงับอัคคีภยั
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย                                ปีงบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดขอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 ชุดติดต้ังราวกันตก เพื่อใหป้ระชาชนที่ใช้ จ านวน      -      - 300,000 300,000 300,000 งบประมาณ ประชาชนทั้ง 22 ฝ่ายป้องกันฯ

ตามทางสามแยก เส้นทางสัญจรมีความ 10 จุด ปีละ หมู่และประชาชน อบต.
ปลอดภยัในการขับขี่ 10 จุด ที่ใช้เส้นทางสัญจร นอกเมือง
ยานพาหนะ มีความปลอดภยัใน

การขับขี่

ยานพาหนะต่างๆ

5 ป้ายประชาสัมพันธ์ เพือ่เป็นการประชา จ านวน      -      - 300,000 300,000 300,000 งบประมาณ ประชาชนทัง้ 22 ฝ่ายป้องกันฯ
การป้องกันเด็กจมน้ าสัมพันธ์ประชาชน 22 ป้าย ปีละ หมู่ได้ตระหนัก อบต.

ทั้ง 22 หมู่ ด้านการ 22 ป้าย ถึงความ นอกเมือง
ป้องกันเด็กจมน้ า ปลอดภัยของเด็ก

6 รณรงค์และให้ เพือ่รณรงค์และให้ จ านวน ###### 150,000 150,000 ###### 150,000 ได้ป้องกัน ไม่เกิดอุบัติเหตุ ฝ่ายป้องกันฯ
ให้ความร่วมมือใน ความร่วมมือในการ 7 วัน และลดอุบติ ทางถนนในเขต อบต.
การป้องกันและ ป้องกันและลด เหตุทางถนน พืน้ที่ นอกเมือง
ลดอุบติัเหตุทางถนน อุบัติเหตุทางถนน 100%

7 ฝึกอบรมเพือ่เพิม่ เพือ่ให้สมาชิก อปพร. จ านวน ###### 300,000 300,000 ###### 300,000 จ านวน สมาชิก อปพร. ฝ่ายป้องกันฯ
ศักยภาพแก่ สมาชิก ได้ฝึกอบรม ทบทวน ๖๐ คน ๖๐ คน ได้มีความรู้ความเข้าใจ อบต.
อปพร. และเป็นการเพิม่ นอกเมือง

ศักยภาพในการ
รวม ๔๕๐๐๐๐ ๔๕๐๐๐๐ 2,050,000 2,050,000 2,050,000
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