
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  

องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด   อ าเภอยางตลาด  จงัหวัดกาฬสินธุ์  
*******************************************************************************  

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การรักษาความมั่นคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหาร  ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองทีดี่  
  -   ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๗   การรักษาความมั่นคงภายใน  และพัฒนาระบบบริหาร ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองทีดี่ 

๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  
๗.๑  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารใหเ้ป็นองค์กรแบบบูรณาการ  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๖๖ โครงการติดต้ังระบบ
ไฟฟา้และระบบ
สารสนเทศ               

เพือ่ให้ระบบสายไฟฟา้
อนิเตอร์เน็ต           
เป็นระเบียบเรียบร้อย  

ระบบไฟฟา้         
และอนิเตอร์เน็ต
ภายในส านักงาน 

 
 

๑๐,๐๐๐  
 

   ระบบไฟฟา้และ
อนิเตอร์เน็ต  ไมเ่ป็น
อนัตรายต่อผู้
ปฎิบัติงานและผู้มา
ติดต่อราชการ  

ภายในส านักงานมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย                   
และมคีวาม
ปลอดภัย 
 

 
ทุกส่วนราชการ 
 

๓๖๗  โครงการปรับปรุง
โทรศัพท์ภายใน  
 

เพือ่พฒันาระบบ
โทรศัพท์ภายใน
ส านักงาน                  
ให้สามารถ
ติดต่อส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
 

โทรศัพท์           
ภายในส านักงาน 
จ านวน  ๑ ชุด 

 
 

๑๒,๐๐๐  

   การติดต่อส่ือสาร
ราชการมี
ประสิทธภิาพ             
มากขึ้น 

การติดต่อส่ือสาร          
ในการปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุ
วตัถุประสงค์  

 
 

ส านักปลัด 

             

แบบ ผ.๐๑  



๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  
๗.๑  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารใหเ้ป็นองค์กรแบบบูรณาการ  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๖๘  โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
ติดต้ังและต้ังค่า  DHCP  
Server เพือ่แจก ID              
ตามกฎหมายวา่ด้วย 
พรบ.อเิล็กทรอนิกส์ 

ป้องกนัปัญหา               
การใช้งานอนิเตอร์เน็ต
ท่ีผิดกฏหมาย  โดยมี
การระบุ ID การใช้งาน
แต่ละบุคคล 
 

จัดซ้ือเคร่ือง
ติดต้ังและต้ังค่า  
DHCP  Server 
จ านวน ๑ ชุด 

๕๐,๐๐๐    ตรวจสอบผู้ใช้งาน
อนิเตอร์เน็ตท่ีผิด
กฎหมายได้ 

สามารถป้องกนั
และตรวจสอบ
ผู้ใช้งาน
อนิเตอร์เน็ตท่ีผิด
กฎหมายได้ 

ส านักปลัด 

๓๖๙ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมส านักงาน 

ป้องการร่ัวซึมของน้ า  
 

หลังคาอาคาร
ส านักงาน 

๑๐๐,๐๐๐    หลังคาได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
ร้อยละ  ๕๐ 

ป้องการร่ัวซึมของ
น้ าท าให้การ
ท างานสะดวก
ยิ่งขึ้น 
 
 
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 



๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  
๗.๒  แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพและประสทิธภิาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยยดึหลกัการบริหารจดัการบ้านเมืองและสงัคมทีดี่  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๗๐  โครงการค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและ
สัมมนา  
 

เพือ่พฒันาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

บุคลากร         
ภายใน           
อบต.ยางตลาด  
 

 
 

๔๐๐,๐๐๐  

   สามารถน าความรู้   
มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

พฒันาศักยภาพ              
การปฏิบัติงาน                 
เพิม่ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 
ทุกส่วนราชการ 

๓๗๑  โครงการจ่ายเงิน            
ค่าจ้างเหมาบริการ           
ในภารกจิของ            
อบต.ยางตลาด 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการในภารกจิของ  
อบต.ยางตลาด เช่น                
ค่าถ่ายเอกสาร                  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ค่าก าจัดส่ิงปฏิกลู  
ค่าจ้างเหมาแรงงานฯลฯ  
 

ภารกจิของ       
อบต.ยางตลาด
บรรลุ
วตัถุประสงค์  

 
 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐  

   ภารกจิต่างๆของ
อบต.ยางตลาด  
บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และ 
มปีระสิทธภิาพ 

 
 
ทุกส่วนราชการ 

๓๗๒  โครงการจ่ายเงิน  
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

เพือ่จ่ายเป็นค่าเบีย้เล้ียง  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพกั  
และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ              
ในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

พนักงาน               
ส่วนต าบล                  
พนักงานจ้างหรือ
ผู้ปฏิบัติราชการ
อนัเป็นประโยชน์
แกอ่งค์กร 
 

 
 

๑๐๐,๐๐๐  

   ปฏิบัติตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์การ
เบิกค่าเดินทางไป
ราชการ 

การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และ 
มปีระสิทธภิาพ 

 
 
ทุกส่วนราชการ 

 



๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  
๗.๒  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพและประสทิธภิาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  โดยยดึหลกัการบริหารจดัการบ้านเมืองและสงัคมทีดี่  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๗๓  โครงการจ่ายเงินเดือน
และค่าตอบแทน  
พร้อมสวสัดิการต่างๆ 
ตามสิทธ ิ
 

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือน  
ค่าตอบแทนต่างๆ 
ตามสิทธขิอง
ผู้ปฏิบัติงานประจ า
องค์กร 
 

- ข้าราชการฝ่าย 
  การเมอืง 
- พนักงาน             
  ส่วนต าบล 
- พนักงานจ้าง 
- ผู้ท า 
  คุณประโยชน์ต่อ  
  องค์กรฯลฯ 
 

 
 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐  

   ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงานเพิม่            
มากขึ้น 

- ข้าราชการฝ่าย 
  การเมอืง 
- พนักงาน                
  ส่วนต าบล 
- พนักงานจ้าง 
  ได้รับเงินตาม 
  สิทธคิรบทุกคน 

 
 
 
ส านักปลัด 
 

๓๗๔  โครงการจ่าย               
ค่าสาธารณูปโภค            
ในองค์กรตลอด
ปีงบประมาณ (รวม
ศูนย์เด็กท้ัง  ๕  แห่ง) 

เพือ่จ่ายเป็นค่า 
สาธารณูปโภค                 
ในองค์กรตลอด
ปีงบประมาณ              
พ.ศ.๒๕๕๘ 

จ่ายค่า
สาธารณูปโภค        
ท่ีจ าเป็นในองค์กร 
เช่น  ค่าไฟฟา้              
ค่าน้ าประปา                
ค่าโทรศัพท์             
ค่าไปรษณีย์ 
ค่าบริการส่ือสาร
และโทรคมนาคม  
ฯลฯ 
 

 
 
 

๘๐๐,๐๐๐  

   ค่าสาธารณูปโภคใน
องค์กรได้ช าระตาม
ห้วงระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

องค์กรไมม่ยีอด
ค้างช าระค่า 
สาธารณูปโภค 
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

 
 
ส านักปลัด 
 

                     



๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  
๗.๒  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพและประสทิธภิาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  โดยยดึหลกัการบริหารจดัการบ้านเมืองและสงัคมทีดี่  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๗๕  โครงการจ่ายเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ   ส่วนท้องถิ่น 

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ           
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปี             
พ.ศ.๒๕๕๘  

สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ           
ส่วนท้องถิ่น 
ครบถ้วน    
        

 
 

๒๐๐,๐๐๐  

   อบต.ยางตลาด             
สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  ครบถ้วน          

อบต.ยางตลาด             
สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  ครบถ้วน          

 
 
ส านักปลัด 
 

๓๗๖  โครงการจ่ายเงินสมทบ
กองทุนประกนัสังคม 

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกนั
สังคมของพนักงานจ้าง
ชั่วคราว 

สมทบกองทุน
หลักประกนั
สังคมครบถ้วน 

 
 

๑๖๐,๐๐๐  

   อบต.ยางตลาด   
สมทบกองทุน
หลักประกนัสังคม
ครบถ้วน 

พนักงานได้รับสิทธิ
คุ้มครองครบถ้วน 

 
 
ส านักปลัด 

๓๗๗  โครงการค่าใช้จ่าย
เกีย่วกบัการรับรองและ
พธิกีาร    พธิทีางศาสนา                     
และงานรัฐพธิต่ีางๆ 

เพือ่จ่ายเป็นเงิน                
ค่ารับรองบุคคล              
การประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการพธิี
ทางศาสนา และงานรัฐ
พธิต่ีางๆ 

บุคคล การ
ประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมกา
ร พธิทีางศาสนา 
และงานรัฐพธิี
ต่างๆ เช่น           
วนัปิยะฯลฯ 

 
 

๒๐๐,๐๐๐  

   สามารถรับรองและ
พธิกีาร และงานรัฐ
พธิ ีมปีระสิทธภิาพ 

เพือ่ให้การ
เตรียมการรับรอง
ต่างๆ พธิทีาง
ศาสนา งานรัฐพธิี
สามารถด าเนินการ
ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

 
-ส านักปลัด 
-ส่วนการศึกษาฯ 

 



                
๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  

๗.๒  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพและประสทิธภิาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  โดยยดึหลกัการบริหารจดัการบ้านเมืองและสงัคมทีดี่  
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๗๘  โครงการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน  ผู้ปฎิบัติ
ราชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งค์กร 

เพือ่จ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืน่
เป็นกรณีพเิศษ 
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการต่างๆ  
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
ในการเลือกต้ัง  
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
และค่าตอบแทน
สมาชิก อปพร.  
 
 

- พนักงานส่วน 
  ต าบล 
- พนักงานจ้าง 
- ผู้ท า 
  คุณประโยชน์ 
  ต่อองค์กรฯลฯ  
-สมาชิก อปพร. 

 
 

๑๕๐,๐๐๐  

   ประสิทธภิาพ               
ในการปฏิบัติงาน     
เพิม่มากขึ้น 

เพือ่ให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุ
วตัถุประสงค์ และ
มปีระสิทธภิาพ
และประสิทธผิล
เพิม่ขึ้น 

 
 
 
ส านักปลัด 
 

 
 
 
 
 
 



๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  
๗.๒  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาศักยภาพและประสทิธภิาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  โดยยดึหลกัการบริหารจดัการบ้านเมืองและสงัคมทีดี่  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๗๙  โครงการฝึกทบทวน              
อปพร. 

เพือ่เป็นการบริหาร
จัดการบุคลากรและ
เป็นศูนย์ อปพร. 
ต้นแบบ 

ศูนย์ อปพร. 
อบต. ยางตลาด 

 
๑๒๕,๐๐๐  

 

   ร้อยละ ๘๐                 
มกีารฝึกทบทวน            
อปพร. ขององค์กร 

เพิม่ประสิทธภิาพ
ของบุคลากรให้
ตระหนักถึงหน้าท่ี
และความ
รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

๓๘๐  โครงการพฒันา                 
เพิม่ศักยภาพ                        
ในการปฏิบัติงาน              
พร้อมศึกษาดูงาน 

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ            
ในการปฏิบัติงาน            
และได้รับความรู้จาก
การศึกษาดูงานมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

คณะผู้บริหาร/  
สมาชิกสภาฯ/  
พนักงาน/ลูกจ้าง 
อบต.ยางตลาด  

 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

   บุคลากรสามารถ            
น าความรู้ท่ีได้มาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกดิประโยชน์แก่
องค์กรได้  

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ
เพิม่ขึ้น ผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ความรู้เพิม่เติม  
บุคลากรมขีวญั
และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 

ส านักปลัด 
 
 
 

๓๘๑  โครงการจัดหาพวงมาลัย                 
ช่อดอกไม ้ กระเช้า
ดอกไมแ้ละพวงมาลา  

เพือ่จัดหาพวงมาลัย  
ช่อดอกไม ้ กระเช้า
ดอกไม ้ และพวงมาลา  
เพือ่ใช้ในการจัด
กจิกรรม และงานรัฐ
พธิต่ีางๆ  

จัดหาพวงมาลัย  
ช่อดอกไม ้ 
กระเช้าดอกไม ้ 
และพวงมาลา   

 
 

๕,๐๐๐  

   มพีวงมาลัย                 
ช่อดอกไม ้ กระเช้า
ดอกไมแ้ละพวงมาลา
ร่วมกจิกรรมและงาน
รัฐพธิ ี

อบต.ยางตลาด                
ได้ร่วมกจิกรรม 
และงานรัฐพธิี
ต่างๆ 

 
 
ส านักปลัด 

 



๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  
๗.๓  แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสทิธภิาพในการใหบ้ริการประชาชน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใหเ้หมาะสม  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของโครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๘๒  โครงการจัดหาวสัดุ 
อปุกรณ์ ส านักงาน 

เพือ่ให้บุคลากร            
มวีสัดุส านักงาน               
ใช้เพยีงพอ                
ต่อการปฏิบัติงาน 

วสัดุ อปุกรณ์ส านักงาน  
 

 
 

๓๐๐,๐๐๐  

   สามารถเพิม่ 
ประสิทธภิาพ             
ในการท างานได้ 

มวีสัดุส านักงาน
เพยีงพอ                     
ต่อการปฎิบัติงาน 

 
ทุกส่วนราชการ 

๓๘๓  โครงการจัดหา      
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์โรงงาน 
ครุภัณฑ์ไฟฟา้          
และวทิยุ 
ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่  
และครุภัณฑ์อืน่ 

เพือ่ให้บุคลากร            
มวีสัดุส านักงาน  
ครุภัณฑ์โรงงาน 
ครุภัณฑ์ไฟฟา้
และวทิยุ               
และครุภัณฑ์อืน่ 
ท่ีเพยีงพอ                
ต่อการปฏิบัติงาน 
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
    -โต๊ะ, เกา้อี ้
    - เคร่ืองเข้าเล่มหนังสือ 
    - เคร่ืองปรับอากาศฯลฯ 
ครุภัณฑ์โรงงาน 
ครุภัณฑ์ไฟฟา้และวทิยุ  
ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 
ครุภัณฑ์อืน่ ฯลฯ 
 

 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐  

   สามารถเพิม่ 
ประสิทธภิาพ             
ในการท างานได้ 

มคีรุภัณฑ์
ส านักงาน ครุภัณฑ์
โรงงาน  และ
ครุภัณฑ์อืน่
เพยีงพอ                     
ต่อการปฏิบัติงาน 

 
ทุกส่วนราชการ 

๓๘๔  โครงการจัดหา  
ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ 

เพือ่ให้บุคลากร            
มวีสัดุส านักงาน               
ใช้เพยีงพอ                
ต่อการปฏิบัติงาน 
 

เพือ่จัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์  
- เคร่ืองปร้ินเตอร์ 
-เคร่ืองคอมพวิเตอร์  
 Note book 
- เคร่ืองคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ 

 
 

๓๐๐,๐๐๐  

   สามารถเพิม่ 
ประสิทธภิาพ             
ในการท างานได้ 

มวีสัดุส านักงาน
เพยีงพอ                     
ต่อการปฎิบัติงาน 

 
ทุกส่วนราชการ 



๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  
๗.๓  แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสทิธภิาพในการใหบ้ริการประชาชน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใหเ้หมาะสม  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของโครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๘๕  โครงการจัดหาวสัดุ
คอมพวิเตอร์ 

เพือ่ให้บุคลากร            
มวีสัดุส านักงาน               
ใช้เพยีงพอ                
ต่อการปฏิบัติงาน 
 

วสัดุคอมพวิเตอร์   
 

๓๐๐,๐๐๐  

   สามารถเพิม่ 
ประสิทธภิาพ             
ในการท างานได้ 

มวีสัดุคอมพวิเตอร์
เพยีงพอ                     
ต่อการปฎิบัติงาน 

 
ทุกส่วนราชการ 

๓๘๖  โครงการจัดหา              
ค่าวสัดุเพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจ า
องค์กร  

เพือ่จ่ายเป็นเงิน
ค่าวสัดุเพือ่ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้
ครบตามความ
ต้องการตลอด
ปีงบประมาณ 

- วสัดุยานพาหนะ 
   และขนส่ง 
- วสัดุเชื้อเพลิงและ      
  หล่อล่ืน 
- วสัดุโฆษณาและ 
  เผยแพร่ 
  กล้องดิจิตอลฯลฯ  
- วสัดุไฟฟา้และวทิยุ  
- วสัดุการเกษตร  
- วสัดุเคร่ืองแต่งกาย  
  ส าหรับพนักงานจ้าง  
  ลูกจ้าง  ท่ีปฏิบัติงาน 
  ประจ ารถขยะ  และ    
  รถดูดส่ิงปฏิกลู 
- วสัดุอืน่ๆ 

 
 

๘๔๐,๐๐๐  

   มวีสัดุเพยีงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

มวีสัดุครบ          
ทุกประเภทเพือ่ใช้
ในการปฏิบัติงาน 
มคีวามพร้อม         
ในการปฏิบัติงาน 

 
 
ทุกส่วนราชการ 

                     



๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  
๗.๓  แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสทิธภิาพในการใหบ้ริการประชาชน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใหเ้หมาะสม  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๘๗  โครงการจัดท า
แผนพฒันาต าบล  

เพือ่เป็นค่าใช้จ่าย        
ในการจัดท า
แผนพฒันาต าบล  เช่น 
ค่าวสัดุ  อปุกรณ์  
ค่าอาหารกลางวนัฯลฯ 
ในการจัดท า
แผนพฒันาท้องถิ่น  
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  
วา่ด้วยการจัดท า
แผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  
 

จัดท าแผนพฒันา
ต าบล 
 

 
 

๕๐,๐๐๐  

   การจัดท าแผนบรรลุ
ตามวตัถุประสงค์  

มแีผนในการ
พฒันาต าบล             
ท่ีสอดคล้อง              
ความต้องการ       
และปัญหาของ
ประชาชนในพืน้ท่ี 

 
 
 
 

ส านักปลัด 

๓๘๘ โครงการเช่ารถยนต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานราชการ 
 

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
ในการท างานและ
ความสะดวกในการ
บริหารจัดการ 

เช่ารถยนต์เพือ่ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

๒๐๐,๐๐๐     การจัดซ้ือจัดจ้าง             
อยู่ในความควบคุม
ของระเบียบการ
จัดซ้ือ/จ้าง 

มคีวามสะดวกใน
การปฏิบัติราชการ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

 
                     



 
๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  

๗.๓  แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสทิธภิาพในการใหบ้ริการประชาชน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใหเ้หมาะสม  
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของโครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๘๙  โครงการจัดหา          
วสัดุงานบ้าน              
งานครัว  

เพือ่จ่ายเป็นเงิน              
ค่าจัดหา/จัดซ้ือ วสัดุ
งานบ้านงานครัว  เช่น               
ไมก้วาด แกว้  ถ้วย 
น้ ายาท าความสะอาด
ฯลฯ                                
ตลอดปีงบประมาณ  
 

เพือ่จัดหา/จัดซ้ือ               
วสัดุงานบ้าน               
งานครัว  เช่น               
ไมก้วาด แกว้  ถ้วย
ฯลฯ 

 
 

๔๐,๐๐๐  

   มวีสัดุงานบ้านงาน
ครัวใช้ในองค์กรอย่าง
เพยีงพอ 

เพิม่ประสิทธภิาพ              
ในการปฏิบัติงาน 

 
 
ส านักปลัด 

๓๙๐  โครงการค่าวสัดุ 
อปุกรณ์ประจ าศูนย์  
อปพร. 
 

เพือ่จัดซ้ือวสัดุ 
อปุกรณ์ประจ าศูนย์ 
อปพร. 

จัดซ้ือวสัดุ อปุกรณ์
ประจ าศูนย์ อปพร.                
ท่ีเกีย่วข้องกบัการ
รักษาความปลอดภัย                  
งานจราจร 
 

 
๓๐,๐๐๐  

   วสัดุ อปุกรณ์ประจ า
ศูนย์  อปพร.                
ให้เพยีงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

มวีสัดุ อปุกรณ์
ประจ าศูนย์              
อปพร.  ท่ีเพยีงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน 

 
 

ส านักปลัด 

๓๙๑  โครงการจ่ายเงิน          
ค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม 

เพือ่จ่ายเป็นเงิน                
ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  วสัดุ  
ครุภัณฑ์ของ                                   
อบต.ยางตลาด  
 

บ ารุงรักษา ซ่อมแซม  
วสัดุ  ครุภัณฑ์ของ                                   
อบต.ยางตลาด 

 
 

๑๕๐,๐๐๐  

   วสัดุ ครุภัณฑ์
สามารถใช้งานได้
ปกติ 

ลดค่าใช้จ่าย วสัดุ 
ครุภัณฑ์สามารถใช้
งานได้นาน 

 
 
ส านักปลัด 



 
 
                     
 

๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  
๗.๓  แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสทิธภิาพในการใหบ้ริการประชาชน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใหเ้หมาะสม  

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๙๒  โครงการติดต้ัง           
ตู้เกบ็เอกสาร  

เพือ่ให้มตู้ีส าหรับเกบ็เอกสาร
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  

ตู้เกบ็เอกสาร  
ภายในส านักงาน
อบต.ยางตลาด               
 

 
๔๐๐,๐๐๐  

   สามารถเพิม่
ประสิทธภิาพ          
ในการท างาน 

ค้นหาเอกสาร          
ได้ง่าย  เอกสาร
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

 
- ส านักปลัด 
-กองสวสัดิการฯ 

๓๙๓  โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกต้ัง         
อบต.ยางตลาด  

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมการเลือกต้ังของ อบต.
ยางตลาด 

การเลือกต้ังเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์  

 
 

๓๐,๐๐๐  

   การด าเนินการ
เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการ              
การเลือกต้ังฯ 

สามารถด าเนินการ
เลือกต้ังให้บรรลุ
วตัถุประสงค์  

 
 

ส านักปลัด 
 

๓๙๔  โครงการจัดซ้ือ
รถยนต์กระบะ
ดีเซล  

เพือ่ให้มยีานพาหนะเพยีงพอ
รองรับการปฏิบัติภารกจิ   
ขององค์กรให้บรรลุ   
วตัถุประสงค์  
 

จัดซ้ือรถยนต์                   
๔ ประตู                
พร้อมอปุกรณ์                
จ านวน ๑ คัน 
 

 
๑,๒๐๐,๐๐๐ 

   สามารถเพิม่
ประสิทธภิาพ           
ในการปฏิบัติงาน 

อ านวยความ
สะดวกและเพิม่
ประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน 

 
 

ส านักปลัด 
 

 
 



 
 
๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  

๗.๓  แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสทิธภิาพในการใหบ้ริการประชาชน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใหเ้หมาะสม  
 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๙๕  โครงการจัดซ้ือ
รถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์  

เพือ่ให้มยีานพาหนะเพยีงพอ
รองรับการปฏิบัติภารกจิ   
ขององค์กรให้บรรลุ   
วตัถุประสงค์  
 

จัดซ้ือรถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ 
ขนาด ๖ ล้อ             
๑ คัน 

๒,๕๐๐,๐๐๐     สามารถป้องกนัและ
บรรเทาภัยได้ และ
แกป้ัญหาภัยแล้ง  

สามารถเพิม่
ประสิทธภิาพ           
ในการปฏิบัติงาน ส านักปลัด 

๓๙๖  โครงการ
ประชาสัมพนัธ์
และบริการ
จัดเกบ็ภาษ ี             
นอกสถานท่ี               
ประจ าปี ๒๕๖๐  
 

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ         
ในการจัดเกบ็ภาษท่ีีจัดเกบ็
เองของ อปท.  และเพือ่
ประชาสัมพนัธใ์ห้ประชาชน
เข้าใจและเห็นความส าคัญ
ของการช าระภาษี 
 

ประชาชนท่ีถือ
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน             
และผู้ประกอบการ              
ในเขตพืน้ท่ี                 
อบต.ยางตลาด          

 
 
 

๒๐,๐๐๐  

   อบต.ยางตลาด 
สามารถจัดเกบ็ภาษี
ได้เพิม่มากขึ้น  

การจัดเกบ็ภาษ ี          
มปีระสิทธภิาพ 
เพิม่มากขึ้น            
และเพิม่ความ            
พงึพอใจให้กบั
ประชาชนผู้มา
ช าระภาษี 
 

กองคลัง 

 
 
 
 
 



    
๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  

๗.๓  แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสทิธภิาพในการใหบ้ริการประชาชน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใหเ้หมาะสม  
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๓๙๗  โครงการจัดท าป้าย
ประชาสัมพนัธ ์             
การช าระภาษ ี

เพือ่เป็นการ
ประชาสัมพนัธแ์ละแจ้ง
เตือนล่วงหน้าส าหรับผู้
ยังไมช่ าระภาษี  
 
 

พืน้ท่ีในเขต
ความรับผิดชอบ
ของ อบต.          
ยางตลาด 

๒๐,๐๐๐  
 

 

   ร้อยละ ๘๐                
ของประชาชน         
มกีารช าระภาษ ี

ประชาชนมคีวาม
ตระหนักและ
ต่ืนตัวในเร่ืองของ
การช าระภาษี 

กองคลัง  
 
 
 
 

๓๙๘  โครงการด าเนินการ
จัดท าบัญชีด้วยระบบ                  
(e –LAAS) 

เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาวสัดุครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์ รวมถึง
การเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ระบบ         
(e –LAAS) 
 

จัดท าบัญชีด้วย
ระบบ                  
(e –LAAS) 

 
 

๑๐,๐๐๐  

   สามารถจัดท าระบบ
บัญชีด้วยระบบ                  
(e –LAAS) ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ระบบบัญชี             
เป็นปัจจุบัน
สามารถ          
ตรวจสอบได้ กองคลัง 

๓๙๙ โครงการจัดท าแผนท่ี
ภาษ ี                              
ระยะท่ี ๒ 
 

เพือ่สร้างฐานข้อมลู           
ในการจัดเกบ็ภาษ ี          
สร้างรายได้ให้องค์กร 

จัดท าแผนท่ี
ภาษใีห้
ครอบคลุมพืน้ท่ี                
ท้ัง ๑๗ ชุมชน  
 
 

 
๑,๒๐๐,๐๐๐  

   มรีายได้จากการ
จัดเกบ็ภาษ ี             
เพิม่มากขึ้น  

อบต.ยางตลาด 
สามารถจัดเกบ็
ภาษไีด้มากขึ้น              
มฐีานข้อมลูภาษี
เป็นปัจจุบัน 

กองคลัง 

 



๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๔๐๐  โครงการจัดซ้ือรถกระเช้า
ไฟฟา้   

เพือ่ให้บริการ
ประชาชนในการ
ซ่อมแซมระบบไฟฟา้
ส่องสวา่ง และเพือ่
รองรับในกรณีท่ี
ต้องการใช้รถกระเช้า
ไฟฟา้ 
 

จัดซ้ือรถกระเช้า
ไฟฟา้                  
จ านวน ๑ คัน 

 
๒,๕๐๐,๐๐๐ 

   สามารถเพิม่
ประสิทธภิาพ
และเพิม่
ประสิทธผิลใน
การปฏิบัติงาน 

เพิม่ประสิทธภิาพและ
ความปลอดภัยแก่
ผู้ปฏิบัติงาน  และ
บริการซ่อมแซมระบบ
ไฟฟา้ของชุมชน  

 
 
 

กองช่าง 

๔๐๑  โครงการวางและจัดท า
ผังชุมชน  

เพือ่ให้ อบต.ยางตลาด 
มกีารจัดท าผังชุมชน          
ใช้ในการพฒันาอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ชุมชนในเขต
พืน้ท่ี  อบต.           
ยางตลาด          
๑๗  หมูบ่้าน 

 
 

๒๐,๐๐๐  

   สามารถใช้ผัง
ชุมชนบริหาร
จัดการชุมชน
และงบประมาณ
ในการพฒันา
ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
มากขึ้น 
 

สามารถใช้ผังชุมชน
บริหารจัดการชุมชน
และงบประมาณในการ
พฒันาชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 

 
 
 
 



๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  
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ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๔๐๒  โครงการจัดท า            
ค่าพกิดัแนวเขต           
การปกครอง                    
อบต.ยางตลาด 

เพือ่มขี้อมลูในการ
จัดเกบ็ภาษไีด้อย่างมี
ประสิทธภิาพ และเพือ่
มขี้อมลูส าหรับใช้ใน
การพฒันา 
 

ชุมชนในเขต
พืน้ท่ี            
อบต.ยางตลาด          
๑๗  หมูบ่้าน 

 
 

๒๐,๐๐๐  

   มขี้อมลูเพือ่ใช้       
ในการพฒันาได้ดี
ยิ่งขึ้น และมี
รายได้เพิม่ขึ้น 

สามารถแบ่งพืน้ท่ีได้
อย่างชัดเจน  

 
กองช่าง 

๔๐๓  โครงการจัดหาวสัดุ
กอ่สร้าง และอปุกรณ์           
ผลิตน้ าประปา 

เพือ่จัดหา/จัดซ้ือ/วสัดุ
กอ่สร้าง  เช่น อฐิ หิน  
ปูนทราย กระเบือ้ง 
สารส้ม คลอรีน                 
มเิตอร์วดัน้ า   ฯลฯ 
 

ชุมชนในเขต
พืน้ท่ี              
อบต.ยางตลาด          
๑๗  หมูบ่้าน 

 
๖๒๐,๐๐๐  

   สามารถบริการ
ประชาชนให้
ได้รับความ
สะดวก            
มากขึ้น 

เพือ่บริการประชาชน
ในเขตพืน้ท่ี 

 
กองช่าง 

๔๐๔  โครงการจัดซ้ือรถยนต์              
๖  ล้อ   เอนกประสงค์ 
 

เพือ่ให้มยีานพาหนะ
เพยีงพอส าหรับการ
ปฏิบัติภารกจิของ
องค์กรให้บรรลุ   
วตัถุประสงค์  
 
 

จัดซ้ือรถยนต์                   
๖ ล้อ   
เอนกประสงค์                  
จ านวน ๑ คัน 
 

 
๒,๒๐๐,๐๐๐ 

   สามารถเพิม่
ประสิทธภิาพ
และเพิม่
ประสิทธผิลใน
การปฏิบัติงาน 

อ านวยความสะดวก
ให้กบัประชาชน และ
เพิม่ประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน 
 

 
 

กองช่าง 
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๗.๓  แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสทิธภิาพในการใหบ้ริการประชาชน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใหเ้หมาะสม  
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๔๐๕  โครงการจัดหาวสัดุ 
ประเภทกล้องถ่ายรูป
พร้อมชุดขาต้ัง  

เพือ่ให้มอีปุกรณ์              
ในการบันทึกภาพ 
กจิกรรมต่างๆ 

กล้องดิจิตอล   
พร้อมขาต้ัง                                  
จ านวน  ๑ เคร่ือง 
 

 
๑๐,๐๐๐  

   สามารถ
ประชาสัมพนัธ์
และเผยแพร่การ
จัดกจิกรรมของ              
อบต.ยางตลาด
ได้ 

เพือ่เผยแพร่การจัด
กจิกรรมต่างๆ               
ให้สาธารณชน              
ได้ทราบ และรวบรวม
ประมวลภาพถ่าย
กจิกรรมต่างๆ 

 
 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

๔๐๖  โครงการจ่ายเงินสมทบ
กองทุนหลักประกนั
สุขภาพ อบต.ยางตลาด 

จ่ายเงินสมทบ
กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพ                
อบต.ยางตลาด  
  

สมทบกองทุน
หลักประกนัสุขภาพ 
อบต.ยางตลาด  
ร้อยละ ๔๐  

 
 

๑๒๒,๐๐๐  

   อบต.ยางตลาด 
สมทบกองทุน
หลักประกนั
สุขภาพครบถ้วน 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
หลักประกนัสุขภาพ  

 
 
กองสวสัดิการ
สังคม 
 

๔๐๗  โครงการจัดหาเคร่ือง
ขยายเสียงเคล่ือนท่ี  

เพือ่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานนอก
สถานท่ี และใช้ใน
การประกอบ
กจิกรรมของ              
อบต.ยางตลาด  

จัดหาเคร่ือง             
ขยายเสียงเคล่ือนท่ี         
ขนาดล าโพง ๑๕ นิ้ว 
พร้อมอปุกรณ์                
ไมล์ลอย เคร่ืองเล่น   
ภายในตัว     
จ านวน ๑ ชุด      

 
 

๑๕,๐๐๐  

   
 
 

 

สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน และ              
การออก
ปฏิบัติงาน           
นอกสถานท่ี 

สามารถเพิม่  
ประสิทธภิาพในการ
ท างาน  และสะดวกต่อ
การปฏิบัติงานนอก
สถานท่ี 
 
 

 
 

กองสวสัดิการ
สังคม 

 

 



๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  
๗.๓  แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสทิธภิาพในการใหบ้ริการประชาชน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใหเ้หมาะสม  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๔๐๘  โครงการจัดหารถยนต์
กระบะดีเซล   
 
 

เพือ่ใช้ในส่วนราชการ             
(กองสวสัดิการสังคม)  
ในการปฎิบัติหน้าท่ี
ราชการ 
 
 

รถยนต์กระบะ
ดีเซล                
กองสวสัดิการ
สังคม                       
จ านวน  ๑  คัน 

 
 

๙๕๐,๐๐๐ 

   อ านวยความ
สะดวกในการ
ปฎิบัติหน้าท่ี 

อ านวยความสะดวก            
ในการปฏบิตัิหนา้ที่
ราชการ 

 
กองสวสัดิการ
สังคม 

๔๐๙  โครงการจัดซ้ือเคร่ืองพน่
หมอกควนั 

เพือ่จัดหาเคร่ืองมอืให้
มคีวามพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 
 

เพือ่จัดซ้ือเคร่ือง 
พน่หมอกควนั  
จ านวน ๑  
เคร่ือง 
มาตรฐานญี่ปุน่
หรือยุโรปหรือ
เยอรมนั 
 

 
 

๗๕,๐๐๐  
 

   การปฏิบัติงาน   
มปีระสิทธภิาพ
เพิม่มากขึ้น         
เกดิประโยชน์ต่อ
ประชาชนสูงสุด 

มคีรุภัณฑ์เพยีงพอต่อ
การปฏิบัติงาน และ
บริการประชาชน 

 
กองสวสัดิการ
สังคม 
 

๔๑๐  โครงการจัดซ้ือตู้นิรภัย เพือ่ใช้ในการเกบ็รักษา
เงินสดส าหรับจ่ายเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
และผู้ป่วยเอดส์  

จัดซ้ือตู้นิรภัย 
จ านวน ๑ ตู้ 

๑๘,๐๐๐     สามารถป้องกนั
และเกดิความ
ปลอดภัย 

เพือ่เกบ็รักษาเงินสด 
และลดความเส่ียงจาก
การเกบ็รักษาเงินได้  

กองสวสัดิการ
สังคม 
 

 
 



๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  
๗.๓  แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสทิธภิาพในการใหบ้ริการประชาชน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใหเ้หมาะสม  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๔๑๑  โครงการจัดหา/จัดซ้ือ
รถบรรทุกขยะมลูฝอย  
 
 

เพือ่ให้สามารถจัดเกบ็
ขยะภายในชุมชนได้
อย่างเพยีงพอ   
 

รถบรรทุกขยะมลู
ฝอย  แบบอดั
ท้าย (อดัไฮโดริก) 
ขนาด ๑๐  ตัน  
จ านวน  ๑  คัน 
 
 
 

  ๓,๐๐๐,๐๐๐   ปริมาณขยะ                    
ในพืน้ท่ีได้รับการ
น าไปก าจัด          
ร้อยละ  ๘๐ 

ปัญหาขยะค้าง                         
ในชุมชนได้รับการ
แกไ้ขอย่างต่อเนื่อง  
สามารถลดจ านวนขยะ
ค้างภายในชุมชนได้   

 
กองสวสัดิการ
สังคม 

๔๑๒  โครงการจัดซ้ือเคร่ือง         
ตัดหญ้าแบบรถเข็น 

เพือ่จัดหาเคร่ืองมอืให้
มคีวามพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 
 

เพือ่จัดซ้ือรถตัด
หญ้าแบบรถเข็น 
จ านวน ๒ เคร่ือง 
 

 
 

๔๐,๐๐๐  
 

   การปฏิบัติงาน   
มปีระสิทธภิาพ
เพิม่มากขึ้น         
เกดิประโยชน์ต่อ
ประชาชนสูงสุด 
 
 

มคีรุภัณฑ์เพยีงพอต่อ
การปฏิบัติงาน และ
บริการประชาชน 

 
กองสวสัดิการ
สังคม 
 

 
 
 
 
 



๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  
๗.๓  แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสทิธภิาพในการใหบ้ริการประชาชน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใหเ้หมาะสม  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๔๑๓  โครงการสนับสนุน           
การจัดงานรัฐพธิ ี 
ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๐  
 

เพือ่สนับสนุนการจัด
งานรัฐพธิ ี ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๐  
ของท่ีท าการปกครอง
อ าเภอยางตลาด 

การจัดงานรัฐพธิ ี 
ประจ าปี
งบประมาณ  
๒๕๖๐   

 
 

๑๐,๐๐๐  

  
 

๑๐,๐๐๐  

 
 

๑๐,๐๐๐  

การจัดงาน      
รัฐพธิเีป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

ท าให้ประชาชนอ าเภอ
ยางตลาดได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์  และ
ได้แสดงออกถึงพลัง          
ความสามคัคี  
 

- อบต.             
  ยางตลาด 
- ท่ีท าการ 
  ปกครอง    
  อ าเภอ            
  ยางตลาด 

๔๑๔ โครงการจัดงาน         
ประเพณีบุญคูณลาน  
ประจ าปี  ๒๕๖๐ 

เพือ่สนับสนุน
งบประมาณในการจัด
งานประเพณีบุญคูณ
ลาน เพือ่เป็นการรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีงามซ่ึงสืบ
ทอดกนัมาแต่โบราณ  
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของอ าเภอ
ยางตลาด 
 

การจัดงาน
ประเพณี               
บุญคูณลาน  
ประจ าปี  ๒๕๖๐  

 
 
 

๒๐,๐๐๐ 

  
 
 

๒๐,๐๐๐  

 
 
 

๒๐,๐๐๐  

การจัดงาน
ประเพณี            
บุญคูณลาน
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  

เป็นการสืบสนาน
ประเพณีอนัดีงาม   
และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของอ าเภอ
ยางตลาด  จังหวดั 
กาฬสินธุ์  ประชาชน 
ในพืน้ท่ีได้มชี่องทาง  
ในการประชาสัมพนัธ ์ 
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์  
OTOP  สร้างรายได้ 

- อบต.              
  ยางตลาด 
- ท่ีท าการ 
  ปกครอง 
  อ าเภอ            
  ยางตลาด 

 
 



๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  
๗.๓  แนวทางการพัฒนา เพ่ิมประสทิธภิาพในการใหบ้ริการประชาชน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ใหเ้หมาะสม  

 
ที ่

 
โครงการ/
กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติ

ของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๔๑๕  โครงการขอรับ
เงินอดุหนุน             
ศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารการซ้ือ
หรือจ้างของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล       
ระดับอ าเภอ  
 

๑. เพือ่ใช้เป็นสถานท่ีกลาง
ประชาสัมพนัธใ์ห้ผู้สนใจเข้ามามส่ีวน
ร่วมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ท่ี  
๒. ใช้เป็นสถานท่ีกลาง ในการปิด
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคาผล
การพจิารณาการสอบราคา/ประกวด
ราคา  ผลการพจิารณาผลการจัดซ้ือ/
หรือจัดจ้าง โดยวธิพีเิศษ  และผลการ
ด าเนินงานตามสัญญาหรือข้อตกลง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พืน้ท่ี 
๓. เพือ่ใช้เป็นสถานท่ีรับซองสอบ
ราคา เปิดซองสอบราคา รับและเปิด
ซองประกวดราคา  การประกวดราคา  
และพจิารณาผลการจัดซ้ือหรือ           
การจ้างโดยวธิพีเิศษของ อปท.  
 
 

ขอรับเงิน
อดุหนุน    
จาก อปท.                 
ทุกแห่ง   

 
 
 

๑๕,๐๐๐  

   การ
ด าเนินงาน
ศูนย์ข้อมลู
ข่าวสาร          
การซ้ือหรือ
จ้างของ
องค์การ
บริหาร        
ส่วนต าบล
ระดับอ าเภอ
เป็นไป           
ด้วยความ
เรียบร้อย 

๑. ท าให้มสีถานท่ีกลางเป็น
ศูนย์ประชาสัมพนัธใ์ห้
ผู้สนใจได้เข้ามามส่ีวนร่วม
ในกระบวนการจัดซ้ือ          
จัดจ้าง ของ อปท. ในพืน้ท่ี 
๒. ท าให้มสีถานท่ีกลาง           
ในการปิดประกาศสอบ
ราคา/ประกวดราคา                
ผลการพจิารณาการสอบ
ราคา/ประกวดราคา             
ผลการพจิารณาการจัดซ้ือ/
หรือจัดจ้าง โดยวธิพีเิศษ  
๓. ท าให้มสีถานท่ี         
รับซองสอบราคา             
เปิดซองสอบราคา             
รับและเปิดซองประกวด
ราคาของอปท. 

- อบต.          
ยางตลาด 
- ส านักงาน 
  ส่งเสริม          
  การปกครอง 
  ท้องถิ่นอ าเภอ 
  ยางตลาด 
 

 



๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  
๗.๔  แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง สถานทีป่ฏิบัติงานใหน่้าอยู ่ น่าปฏิบัติงาน  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๔๑๖  โครงการกอ่สร้าง         
อาคาร อปพร.            

เพือ่เป็นสถานท่ีปฏิบัติ
ราชการของ อปพร.ให้
มคีวามสะดวกในการ
ท างานและเป็นสัดส่วน
ในกาปฏิบัติภารกจิใน
ด้านต่างๆ 
 

กอ่สร้างอาคาร          
อปพร.ของ อบต.  
กวา้ง ๘ เมตร        
ยาว ๑๖ เมตร 
จ านวน  ๑  หลัง 

 
 
 

 ๑,๕๐๐,๐๐๐   มอีาคารท่ีเป็น
สัดส่วนในการ
ปฏิบัติภารกจิและ
ได้มาตรฐานของ
หน่วยงาน 

มอีาคารสถานท่ีใน
การปฏิบัติภารกจิ        
ในด้านต่างๆของ            
อปพร. ไวส้ าหรับ
ดูแลประชาชน  

 
- ส านักปลัด 
- กองช่าง 

 
 
 
 

๔๑๗ โครงการติดต้ัง                  
พดัลมเพดาน  

เพือ่ประหยัดไฟฟา้  
และสามารถส ารอง  
เมือ่เคร่ืองปรับอากาศ
ช ารุดได้ 

ติดต้ังพดัลม
เพดาน              
จ านวน ๕  ตัว 
ส านักปลัด 

๗,๐๐๐     สามารถประหยัด
ไฟฟา้ได้            
ร้อยละ ๒๐  

ประหยัดไฟฟา้        
และสามารถส ารอง  
เมือ่คร่ืองปรับอากาศ
ช ารุดได้ 

ส านักปลัด 

๔๑๘  โครงการปรับปรุง           
ห้องปฏิบัติงาน                
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
 

เพือ่จัดให้มหี้องส าหรับ
ตรวจสอบภายในให้
เป็นระบบระเบียบ 

ปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงาน
ส าหรับหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

 
๑๕,๐๐๐  

   เพิม่ประสิทธภิาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมปีระสิทธภิาพ  
และเป็นสัดส่วน               
เพิม่มากขึ้น 

 
ส านักปลัด 
 
 
 

 
 
                     
 



๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  
๗.๔  แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง สถานทีป่ฏิบัติงานใหน่้าอยู ่ น่าปฏิบัติงาน  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่า               

จะได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๔๑๙  โครงการจัดท าห้อง
ประชาสัมพนัธ ์                         
พร้อมเคาน์เตอร์  
และต่อเติมศูนย์ข้อมลู
ข่าวสาร 
 

เพือ่บริการประชาชน
และผู้ท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

จัดท าห้อง
ประชาสัมพนัธ ์
พร้อมเคาน์เตอร์และ
ต่อเติมศูนย์ข้อมลู
ข่าวสาร            
อบต.ยางตลาด  
 

๒๐๐,๐๐๐    ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับความ
สะดวก                            
ร้อยละ ๘๐  
 

สามารถอ านวย   
ความสะดวก               
และให้บริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 
 

ส านักปลัด 

๔๒๐  โครงการจัดท าห้อง
เกบ็ของพร้อมจัดท า
ชั้นวางของแบบเหล็ก  

เพือ่ใช้เป็นห้องส าหรับ
เกบ็วสัดุ  อปุกรณ์ต่างๆ
ของ อบต.ยางตลาด  

จัดท าห้องเกบ็ของ  
พร้อมชั้นวางของ
แบบเหล็ก 

๓๐,๐๐๐     สะดวกต่อการค้นหา
วสัดุอปุกรณ์ต่างๆ  

ประหยัดเวลา                 
และสะดวกส าหรับ
การค้นหา  และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     



๗. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้า นการบริหารจัดการองค์กร  
๗.๔  แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง สถานทีป่ฏิบัติงานใหน่้าอยู ่ น่าปฏิบัติงาน  

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม  

 
วัตถุประสงค์  

เป้าหมาย  
(ผลผลติของ
โครงการ)  

งบประมาณและทีผ่่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่า               

จะได้รับ  

หน่วยงาน           
ทีร่ับผิดชอบ  

๒๕๖๐  
(บาท) 

 
 

๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๔๒๑  โครงการปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงานกอง
สวสัดิการสังคม  

เพือ่รองรับการขยาย
ปริมาณงานในกอง
สวสัดิการสังคมให้เป็น
ส่วนท่ีมคีวามเหมาะสม
และรองรับการจัดต้ัง
และชุมชนต่างๆท่ีต้ังใน
พืน้พืน้ท่ีและเพือ่ความ
สะดวกของผู้มาติดต่อ
ราชการ 
 
 
 
 
 

ต่อเติมปรับปรุงห้อง
กองสวสัดิการสังคม  
จ านวน  ๑  แห่ง 

 
 

๑๐๐,๐๐๐  

   สามารถอ านวย     
ความสะดวก
ประชาชน  ผู้มา
ติดต่อราชการและ
กลุ่มชุมชน  มพีืน้ท่ี
ในการจัดการเร่ือง
กจิกรรมไมไ่ป
รบกวนการปฏิบัติ 
งานของส่วนอืน่ๆ  

มคีวามสะดวกในการ
บริการและสามารถ
ให้บริการประชาชนผู้
มาติดต่อราชการ  

กอง
สวสัดิการ
สังคม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


