
 
 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                                                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตูม         หน้า 162 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตมู 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  6.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การเลือกตั้งนายก 
อบต.และ   
ส.อบต. 
 

เพื่อด าเนินการเลือกตั้ง 
ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

เลือกตั้งนายก อบต.และ  
ส.อบต.ภายในต าบล 
โคกตูม 

300,000 300,000 300,000 300,000 เชิงปริมาณ 
- 70 % ของการ
เลือกตั้งเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 
เชิงคุณภาพ 
- การเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

การเลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ 01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 การ
ประชาสมัพันธ์
ภารกิจของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตมู 

เพื่อประชาสมัพันธ์ผล 
งานและบทบาท 
ภารกิจ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล     
โคกตูมให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและประชาชน
ทั่วไปทราบ 

เอกสาร วารสาร แผ่นพับ 
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนเอกสารที่
ประชาสมัพันธ์
เผยแพร ่
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชน
รับทราบภารกิจ
ของอปท. 

ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชน 
หน่วยงานอ่ืนได้รับ
ทราบ 

ส านักปลดั 

3 ส ารวจความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกตมู   

เพื่อให้พนักงานและ
ลูกจ้าง  อบต. มีการ
พัฒนาตนเองและ
องค์การมากยิ่งขึ้น 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกตูม 

15,000 15,000 15,000 15,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวน
ผู้ใช้บริการ 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

พนักงานและลูกจ้าง  
อบต. มีการพัฒนา
ตนเองและองค์การ
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

4 โครงการอบรม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้กับ 
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกอบต.  
พนักงานส่วน
ต าบล   ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต.  
พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง มีทักษะในการ
ท างานและมีคณุธรรม
จริยธรรม 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.  พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 
เชิงคุณภาพ 
 - มีคณุธรรม
จริยธรรมในการ
ท างาน 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต.  
พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง มี
ทักษะในการท างาน
และมีคณุธรรม
จริยธรรม 

ส านักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการอบรม 
ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี ให้กับ   
คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต.  
พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจา้ง 
พนักงานจ้าง 
หัวหน้าส่วน
ราชการ  และ
ผู้น าชุมชน 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต.  
พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
หัวหน้าส่วนราชการ
และผู้น าชุมชนมีทักษะ
ในการท างานเพิ่มขึ้น 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต.  พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
หัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้น าชุมชน 

350,000 350,000 350,000 350,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้เข้า
อบรม 
เชิงคุณภาพ 
- มีทักษะในการ
ท างานเพิ่มขึ้น 

สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ในการท างาน
ร่วมกันระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

6 โครงการจดั
กิจกรรม 
 5 ส 

เพื่อจัดสภาพแวดล้อม
ในการท างานให้น่าอยู่
พนักงานมีสุขภาพจิต
และสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

ณที่ท าการ อบต.โคกตูม 10,000 10,000 10,000 10,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนพนักงาน
ที่เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- สภาพแวดล้อม
ในการท างานน่า
อยู ่

พนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างไดร้ับการ
ดูแลสุขภาพเป็น
อย่างดี 

ส านักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
ให้กับประชาชน
ภายในต าบล 
โคกตูม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 

ประชาชนภายในต าบล
โคกตูม 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ขอข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการมากข้ึน 

ประชาชนภายใน
ต าบลโคกตูมเกิด
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 

8 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับต่างๆ
ให้กับพนักงานส่วน
ต าบล 

เพื่อให้พนักงานส่วน
ต าบลมคีวามรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ 
กฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆ 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างประจ า ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกตูม 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- ประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ 
- เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ขอข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการมากข้ึน 

พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง 
ลูกจ้างประจ า เกิด
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 

9 ค่าจัดซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดเุครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความจ าเป็น 

200,000 200,000 200,000 200,00
0 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ
ส านักงาน 
เชิงคุณภาพ 
- การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั/
กองคลัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อสาธารณูปโภคทีม่ี
ความจ าเป็น 

200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนค่า
สาธารณูปโภค 
เชิงคุณภาพ 
- การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั/
กองคลัง 

11 โครงการจดัท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อท าให้มี
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษเีพิ่มขึ้น 

อบต.โคกตมู ด าเนินการ
จัดท าแผนที่ภาษี  

10,000 10,000 10,000 10,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนที่ข้ึน
ทะเบียนแผนท่ีภาษี
และทรัพยส์ิน 
เชิงคุณภาพ 
- จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 

ท าให้จัดเก็บภาษไีด้
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

12 จัดท าป้ายรณรงค์
ให้ช าระภาษ ี

เพื่อท าให้มี
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษเีพิ่มขึ้น 

จ านวน  1 ป้าย  10,000. 10,000 10,000 10,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนป้ายภาษ ี
เชิงคุณภาพ 
- จัดเก็บภาษีเพิ่ม
มากขึ้น 

ท าให้จัดเก็บภาษไีด้
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการจดัเก็บ 
ภาษีเคลื่อนที ่

เพื่อท าให้มี
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษเีพิ่มขึ้น 

จ านวน  10  หมู่บ้าน  10,000 10,000 10,000 10,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนหมู่บ้านที่จัดเก็บ 
เชิงคุณภาพ 
- จัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 

ท าให้จัดเก็บภาษไีด้
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

14 การเทิดทูน
สถาบันส าคญั
ของชาติ 

เพื่อจัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันส าคัญ
ของชาติ 
 

การจัดงานเทิดทุน
สถาบันของชาติ ของ
อบต.โคกตมู 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนครั้ง / ป ี
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนมีความจงรัก
สถาบันส าคญัของชาต ิ

ความจงรักษ์ภักดตี่อ
สถาบันส าคญัของ
ชาติ 

ส านักปลดั 

15 วันแม่แห่งชาติ - เพื่อจัดกิจกรรม
แสดงความจงรักภักดี 
ต่อสมเด็จพระนางเจ้า
ฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา และ
ยกย่องเผยแพรเ่กียรติ
คุณผู้ทีไ่ดร้ับการ
คัดเลือกเป็นแม่ดเีด่น
แห่งป ี

ประชาชนในเขตต าบล
โคกตูม 

50,000 
 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

เชิงปริมาณ 
- 70 % ของประชาชนในเขต
ต าบลโคกตูมได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี ต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
เชิงคุณภาพ 
- ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี ต่อสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี ต่อสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

ส านักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 งานรัฐพิธี เพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลอง เทิดพระเกรียติ 
สดุดมี   หาราชา 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
ลูกจ้าง และผู้น าชุมชน  
ต าบลโคกตูม 

10,000 10,000 10,000 10,000 เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วมงานรัฐพิธี 
เชิงคุณภาพ 
- เกิดความจงรักภักดี
ต่อประเทศชาติและ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง 
และผู้น าชุมชน 
ต าบลโคกตูมเกิด
ความจงรักภักดีต่อ
ประเทศชาติและ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 

17 รายจ่ายซึ่งไดม้า
ซึ่งบริการ 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้ง
เหมาต่างๆและ
ค่าบริการซึ่งได้มาซึ่ง
การบริการต่างๆ 

- จ้างเหมาเข้าเล่ม ถ่าย
เอกสาร  
- จ้างเหมาล้างรูป 
- จ้างเหมาท าความ
สะอาด 
- ท าประกันภัยรถยนต์
ส านักงาน 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 70 ข้ึนไป
ของความส าเรจ็ 
เชิงคุณภาพ 
- การท างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดการท างาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั/
กองคลัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 การรับรอง และ
พิธีการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง 
ในการต้อนรับบุคคล
หรอืคณะบุคคล ที่มา
นิเทศงาน ตรวจ
งาน เยี่ยมชมหรือทัศน
ศึกษาดูงาน  

คณะบุคคล ที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน  
 

10,000 10,000 10,000 10,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้มาเยืย่มชน 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้
มาเยื่มมชน 

ความพึงพอใจของผู้
มาเยื่มมชน 

ส านักปลดั 

19 บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภณัฑ์ อบต.
โคกตูม 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาซ่อมแซม
วัสดุครภุัณฑ์ต่าง ๆ 

วัสดุ ครภุัณฑ์ ของ 
อบต.โคกตมู 

100,000 100,000 100,000 100,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ ครุภณัฑ ์
เชิงคุณภาพ 
- เกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

ส านักปลดั/
กองคลัง 

20 การประชุม อบรม 
ของ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง และ
ลูกจ้างประจ า  

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารงาน
และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

พนักงานและลูกจ้าง 
คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภา อบต. 

200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วมอบรม 
เชิงคุณภาพ 
- ความรู้ความเข้าใจใน
การท างาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั/
กองคลัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 การประชุม อบรม 
ของ คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง และ
ลูกจ้างประจ า  

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารงาน
และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

พนักงานและลูกจ้าง 
คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภา อบต. 

200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วมอบรม 
เชิงคุณภาพ 
- ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ท างาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 21 โครงการ - - 1,915,000 1,915,000 1,915,000 1,915,000 - - - 
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6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การประชุม อบรม 
ของ พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างประจ า  

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารงาน
และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

พนักงานและลูกจ้าง 
อบต. 

50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วมอบรม 
เชิงคุณภาพ 
- ความรู้ความเข้าใจใน
การท างาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

2 ค่าจัดซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดเุครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความจ าเป็น 

10,000 10,000 10,000 10,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ
ส านักงาน 
เชิงคุณภาพ 
- การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

3 รายจ่ายซึ่งไดม้า
ซึ่งบริการ 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้ง
เหมาต่างๆและ
ค่าบริการซึ่งได้มาซึ่ง
การบริการต่างๆ 

- จ้างเหมาเข้าเล่ม ถ่าย
เอกสาร  
- จ้างเหมาล้างรูป 
- ท าประกันภัยรถยนต์
ส านักงาน 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 70 ข้ึนไป
ของความส าเรจ็ 
เชิงคุณภาพ 
- การท างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดการท างาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภณัฑ์  

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาซ่อมแซม
วัสดุครภุัณฑ์ต่าง ๆ 

วัสดุ ครภุัณฑ์  30,000 30,000 30,000 30,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ ครุภณัฑ ์
เชิงคุณภาพ 
- เกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

ส านักปลดั 

รวม 4  โครงการ - - 140,000 140,000 140,000 140,000 - - - 
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6.3 แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การประชุม อบรม 
ของ พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างประจ า  

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารงาน
และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

พนักงานและลูกจ้าง 
อบต. 

50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วมอบรม 
เชิงคุณภาพ 
- ความรู้ความเข้าใจใน
การท างาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองการ 
ศึกษาฯ 

2 ค่าจัดซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดเุครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความจ าเป็น 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ
ส านักงาน 
เชิงคุณภาพ 
- การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองการ 
ศึกษาฯ 

3 รายจ่ายซึ่งไดม้า
ซึ่งบริการ 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้ง
เหมาต่างๆและ
ค่าบริการซึ่งได้มาซึ่ง
การบริการต่างๆ 

- จ้างเหมาเข้าเล่ม ถ่าย
เอกสาร  
- จ้างเหมาล้างรูป 
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 
 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 70 ข้ึนไป
ของความส าเรจ็ 
เชิงคุณภาพ 
- การท างานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดการท างาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองการ 
ศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภณัฑ์  

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาซ่อมแซม
วัสดุครภุัณฑ์ต่าง ๆ 

วัสดุ ครภุัณฑ์  30,000 30,000 30,000 30,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ ครุภณัฑ ์
เชิงคุณภาพ 
- เกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

กองการ 
ศึกษาฯ 

รวม 4  โครงการ - - 110,000 110,000 110,000 110,000 - - - 
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6.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การประชุม อบรม 
ของ พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างประจ า  

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารงาน
และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

พนักงานและลูกจ้าง 
อบต. 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วมอบรม 
เชิงคุณภาพ 
- ความรู้ความเข้าใจใน
การท างาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

2 ค่าจัดซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดเุครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความจ าเป็น 

10,000 10,000 10,000 10,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ
ส านักงาน 
เชิงคุณภาพ 
- การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

3 บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภณัฑ์  

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาซ่อมแซม
วัสดุครภุัณฑ์ต่าง ๆ 

วัสดุ ครภุัณฑ์  10,000 10,000 10,000 10,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ ครุภณัฑ ์
เชิงคุณภาพ 
- เกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

กอง
สาธารณสุข 

รวม 3  โครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 - - - 
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6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การประชุม อบรม 
ของ พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างประจ า  

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารงาน
และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

พนักงานและลูกจ้าง 
อบต. 

50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วมอบรม 
เชิงคุณภาพ 
- ความรู้ความเข้าใจใน
การท างาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 ค่าจัดซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดเุครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความจ าเป็น 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ
ส านักงาน 
เชิงคุณภาพ 
- การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

สวัสดิการ
สังคม 

3 บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภณัฑ์  

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาซ่อมแซม
วัสดุครภุัณฑ์ต่าง ๆ 

วัสดุ ครภุัณฑ์  30,000 30,000 30,000 30,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ ครุภณัฑ ์
เชิงคุณภาพ 
- เกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 3  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
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6.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การประชุม อบรม 
ของ พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างประจ า  

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารงาน
และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

พนักงานและลูกจ้าง 
อบต. 

50,000 50,000 50,000 50,000 เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วมอบรม 
เชิงคุณภาพ 
- ความรู้ความเข้าใจใน
การท างาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

2 ค่าจัดซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดเุครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความจ าเป็น 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ
ส านักงาน 
เชิงคุณภาพ 
- การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

3 บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภณัฑ์  

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาซ่อมแซม
วัสดุครภุัณฑ์ต่าง ๆ 

วัสดุ ครภุัณฑ์  20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ ครุภณัฑ ์
เชิงคุณภาพ 
- เกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ - - 90,000 90,000 90,000 90,000 - - - 
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6.7 แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 การประชุม อบรม 
ของ พนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างประจ า  

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารงาน
และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

พนักงานและลูกจ้าง 
อบต. 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- ผู้เข้าร่วมอบรม 
เชิงคุณภาพ 
- ความรู้ความเข้าใจใน
การท างาน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 ค่าจัดซื้อวัสด ุ เพื่อใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดเุครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มีความจ าเป็น 

20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ
ส านักงาน 
เชิงคุณภาพ 
- การท างานมี
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

3 บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภณัฑ์  

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาซ่อมแซม
วัสดุครภุัณฑ์ต่าง ๆ 

วัสดุ ครภุัณฑ์  20,000 20,000 20,000 20,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนวัสดุ ครุภณัฑ ์
เชิงคุณภาพ 
- เกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

เกิดการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวม 3  โครงการ - - 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - 
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6.8 แผนงานงบกลาง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สมทบกองทุน
ประกันสังคม 
ให้กับพนักงาน
จ้างท่ัวไปและ
พนักงานตาม 
ภารกิจ 

เพื่อสมทบกองทุน
ประกันสังคม ให้กับ
พนักงานจ้างทั่วไป
และพนักงานตาม 
ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไปและ
พนักงานตาม ภารกิจ 
อบต.โคกตมู 

80,000 80,000 80,000 80,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนบุคลากรที่
สมทบกองทุน
ประกันสังคม 
เชิงคุณภาพ 
- มีสวัสดิการให้กับ
พนักงานจ้าง 

มีสวัสดิการให้กับ
พนักงานตจ้าง  

ส านักปลดั 

2 สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อสมทบกองทุน
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ต าบลโคกตูม 

200,000 200,000 200,000 500,000 เชิงปริมาณ 
- จ านวนเงินท่ีสมทบ 
เชิงคุณภาพ 
- เป็นเงินบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 

เป็นเงินบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ 

กองคลัง 

รวม 2  โครงการ - - 280,000 280,000 280,000 280,000 - - - 

 


