รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)
สําหรับองคกรปกครองทองถิ่นดําเนินการเอง
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสมรรถนะองคกร
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารและการจัดการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
โครงการ
วัตถุประสงค
ที่
2561 2562
2563 2564
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจางที่ปรึกษาสํารวจ
เพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจ
จางหนวยงานหรือสถาบันที่เปนกลาง 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้ง
ที่ดําเนินการ
ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ ของผูรับบริการจาก อบต.หินเหล็กไฟ ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
อบต.หินเหล็กไฟ
ของผูรับบริการจาก อบต.หินเหล็กไฟ
ปละ 1 ครั้ง
2 การเลี้ยงรับรอง การตอนรับบุคคล เพื่อใหการตอนรับ ดูแลบุคคลหรือ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้ง
ที่ดําเนินการ
หรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม อบต.คณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม อบต.
อบต. ทุกคน

หนวยงาน

เปาหมาย

3 การเลี้ยงรับรองในการประชุม

เพื่อเปนสวัสดิการใหแกผูเขารวมประชุม ทุกครั้งที่มีการประชุมสภา อบต.
สภา อบต. และคณะกรรมการหรือ สภา อบต. และคณะกรรมการหรือ
และประชุมคณะกรรมการหรือคณะ
คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง อนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้ง

ที่ดําเนินการ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
สามารถนําผลที่ไดจาก
การประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุง
การปฏิบัติราชการของ อบต.

สํานัก
ปลัด อบต.

บุคคลหรือคณะบุคคลได
รับการตอนรับ และ
การดูแลที่ดี
ผูเขารวมประชุมไดรับการดูแล
อยางดี มีสวัสดิการที่ดี

สํานัก
ปลัด อบต.

4 การจายเงินประโยชนตอบแทนอื่น เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกพนักงาน จายเงินประโยชนตอบแทนอื่นใหแก 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนพนักงาน - พนักงานสวนตําบล
เปนกรณีพิเศษแกขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและ
พนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

สวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบล
หินเหล็กไฟ

พนักงานสวนตําบล ลูกจางและ
พนักงานจาง จํานวน 40 คน

ที่รับผิดชอบ

สวตําบล ลูกจาง ลูกจางและพนักงานจาง
และพนักงานจาง มีขวัญและกําลังใจในการ

สํานัก
ปลัด อบต.
สํานัก
ปลัด อบต.
กองคลัง

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
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แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

เปาหมาย

ที่

โครงการ

5 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพสิน

วัตถุประสงค
- เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบล

2561
(บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนแผนที่

ภาษี

มีแผนที่แมบทที่สามารถนํามาประกอบ สินใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ
เปนแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพยสินได

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

องคการบริหารสวนตําบล

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
- องคการบริหารสวนตําบล

ที่รับผิดชอบ
กองคลัง

มีขอมูลแผนที่แมบทที่พรอมนําไป
พัฒนาในงานจัดทําผังเมืองได

-เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาวางแผน
จัดการในพื้นที่ไดอยางครอบคลุม
6 โครงการเพิ่มและพัฒนา

- เพื่อใหการจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
- เพื่อเปนการกระตุนประชาชนให
มีการตื่นตัวในการเสียภาษีมากชึ้น
- เพื่อใหการจัดเก็บรายไดครบถวน

7 โครงการจางเหมาบริการ

- ผูมีหนาที่เสียภาษีและประชาชน

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนหมูบาน

ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ จํานวน 13 หมู

ในเขต อบต.

-ประชาชนมายื่นแบบและชําระ

กองคลัง

ภาษีภายในเวลาที่กําหนด
-การจัดเก็บภาษีไดครบถวน
ถูกตองและเปนธรรม
-การจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้นเปนไป

ถูกตองและเปนธรรม

ตามเปาหมายที่กําหนด

- เพื่อใหประชาชนไดรูระยะเวลา
การยื่นแบบและชําระภาษี
เพื่อใหมีการดําเนินการปรับปรุง
ดูแลรักษาพื้นที่ ใน ต.หินเหล็กไฟ

-การจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
สํานัก
มีการปรับปรุง ดูแลรักษาพื้นที่
ปลัด อบต.
ในตําบล อยางตอเนื่อง

- จางเหมาบริการบํารุงรักษาตนไม 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนครั้ง
ที่ดําเนินการ
สนามหญา สนามกีฬาและสวนหยอม
ในเขตพื้นที่ ต.หินเหล็กไฟ
- จางเหมาบริการทําความสะอาดรอบ
บริเวณ อบต.
- จางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต

8 โครงการประชาสัมพันธ

เพื่อประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน

จัดทําวารสาร แผนพับ ใบปลิว

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้ง
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ประชาชนไดรับทราบขอมูล

สํานัก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

เปาหมาย

ที่

โครงการ
ผลการดําเนินงานของ อบต.

วัตถุประสงค
ขอมูลตาง ๆ ของ อบต. ใหทราบ
โดยทั่วกัน

2561
(บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ที่ดําเนินการ

โปสเตอร จดหมายขาว ฯลฯ
เพื่อประชาสัมพันธ

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
และผลการดําเนินงาน
ของ อบต. มากขึ้น

9 การบํารุงรักษาและ ซอมแซมทรัพยสิน เพื่อเปนคาใชจายในการบํารุงรักษา
ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง/

300,000 300,000 300,000 300,000 ครุภัณฑ ที่ดินและ ทรัพยสิน ครุภัณฑ ที่ดินและ
คาใชจายในการบํารุงรักษาและ
ปรับปรุง ซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ ปรับปรุง ซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง ของสํานักงาน อบต.
สิ่งกอสรางของ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางของสํานักงาน
อบต.

ที่ดินและสิ่งกอสรางของสํานักงาน

สํานักงาน อบต.

มีความพรอมตอการใชงาน

อบต.

ไดรับการบํารุงรักษา และใหบริการประชาชน

ที่รับผิดชอบ
ปลัด อบต.

สํานัก
ปลัด อบต.
กองคลัง

และปรับปรุงซอมแซม

10 จัดซื้อวัสดุตาง ๆ ทึ่ใชในการ
ปฏิบัติงาน

- เพื่อใหมีวัสดุเพียงในการ

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนวัสดุที่

- การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงาน

จัดซื้อ

-อบต. มีวัสดุในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

และใหบริการสาธารณะ

กองคลัง

แกประชาชน

11 คาสาธารณูปโภค

เพื่อเปนคาใชจายดานสาธารณูปโภค

คาใชจายดานสาธารณูปโภค สําหรับ 200,000 200,000 200,000 200,000 อาคารสถานที่ใน

สําหรับอาคารสถานที่ในความดูแล

อาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต.

ความดูแลของ อบต. ของ อบต.มีความพรอมตอการ

ของ อบต.

เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา

มีความพรอมมากขึ้น ใชงานและใหบริการประชาชน

คาบริการโทรศัพท คาบริการสื่อสาร

12 โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อศึกษาดูงานและนําความรูและ
บุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน

โทรคมนาคม คาไปรษณีย ฯลฯ
บุคลากรของ อบต.หินเหล็กไฟ

อาคารสถานที่ในความดูแล

ทุกสวน
ราชการ

อยางตอเนื่อง
300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนบุคลากร - บุคลากรไดรับการพัฒนา

ประสบการณที่ไดมาพัฒนาการ
ทํางานของ อบต.

และผูนําชุมชน ใน ต.หินเหล็กไฟ

ของ อบต. และ - การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ผูนําชุมชน
มากขึ้น

13 โครงการสงเสริมและเตรียมความ เพื่อสงเสริมและเปนการเตรียม

จัดฝกอบรมใหความรูในการเขาสู

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนบุคลากร บุคลากรของ อบต. ไดรับความรู
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สํานัก
ปลัด อบต.

สํานัก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

เปาหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

พรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ความพรอมในการเขาสูประชาคม
อาเซียน

14 โครงการฝกอบรมเสริมสรางการ

เพื่อเสริมสรางจิตสํานึก พฤติกรรม

ปองกันและปราบปรามการทุจริต และวิธีการทํางานที่สุจริต โปรงใส
และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน ของขาราชการ และเจาหนาที่ของ
องคกร

2561
(บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการฝกอบรมใหความรู
เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่
ใชในการปฏิบัติงาน

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา

จัดอบรมใหความรูในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการทํางาน

รวมโครงการ

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
หลักการตาง ๆ ของประชาคม
อาเซียน ทําใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผูเขารวมอบรมมีความเขาใจ

ที่รับผิดชอบ
ปลัด อบต.

สํานัก
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับ ปลัด อบต.
การปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานรวมทั้ง
ตระหนักและใหความสําคัญโดย
ประพฤติตนยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 ของ สรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ผูเขารวมอบรม ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง

ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
และพนักงานจาง
* เพื่อใหพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง มีความรู
ความเขาใจ ในเรื่อง ศีลธรรมและ
จริยธรรมสามารถนํามาใชในการ
ปฏิบัติงานและสงเสริมความสามัคคี

สํานัก
ปลัด อบต.

ประจํา พนักงานจาง สามารถนํามา
ใชในการปฏิบัติงานและอยูรวมกัน
อยางมีความสุข เกิดความสามัคคี
ภายในองคกรเกิดจิตสํานึกรัก
องคกร

*เพื่อเพิ่มพูนความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา

วินัยและการรักษาวินัย
*เพื่อนําความรูไปปฏิบัติใหเหมาะสม
กับความเปนขาราชการที่ดี

และพนักงานจาง

17 โครงการฝกอบรมเบื้องตนเกี่ยวกับ *เพื่อเพิ่มพูนความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ของ อบต.

ประชาคมอาเซียน ใหแก บุคลากร
ของ อบต.

15 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม * เพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
ของพนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจําและพนักงานจาง

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 ของ บุคลากรของอบต.หินเหล็กไฟ

ผูเขารวมอบรม มีความรูเรื่องวินัยและการรักษา

สํานัก
ปลัด อบต.

วินัยมากขึ้น
ผูบริหาร สมาชิก อบต.

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 ของ บุคลากรของอบต.หินเหล็กไฟ
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สํานัก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

เปาหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2561
(บาท)

(ผลผลิตของโครงการ)

วินัยและการรักษาวินัยของพนักงาน กฎหมาย งานบุคคล

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา

สวนตําบล

และพนักงานจาง

*เพื่อนําความรูไปปฏิบัติใหเหมาะสม

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ผูเขารวมอบรม มีความรูเรื่องกฎหมาย และงาน

ที่รับผิดชอบ
ปลัด อบต.

บุคคลเพื่อนํามาพัฒนาระบบงาน

กับความเปนขาราชการที่ดี

18 โครงการฝกอบรมใหความรูเรื่อง

*เพื่อใหเขาใจกฎหมายระเบียบเกี่ยวกับ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา

กิจการสภาใหแกผูบริหาร สมาชิก งานสภา
สภาอบต. พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจําและพนักงานจาง
รวม
18 โครงการ

20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ 70 ของ บุคลากรของอบต.หินเหล็กไฟ

ผูเขารวมอบรม มีความรูเรื่องเกี่ยวกับงานสภา

และพนักงานจาง

*เพื่อนําความรูไปปฏิบัติใหเหมาะสม
กับความเปนขาราชการที่ดี
-

สํานัก
ปลัด อบต.

มากขึ้น

-

1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000
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-

-

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (2561-2564)

-

