
ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมและพัฒนาเชือ่มโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 ดา้นการวางแผน สง่เสริมการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว

4. ยทุธศาสตร์  ดา้นการวางแผน สง่เสริมการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    

1 ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เพือ่ตอบสนองนโยบายของรัฐ ด าเนินงานตามนโยบาย - 100,000 100,000 100,000 100,000 โครงการ/กขิกรรม สามารถด าเนินงานได้ ส านักปลัด

ของรัฐ ตามนโยบายของรัฐ

2 ฝึกอบรมศึกษาดูงานเพือ่พฒันาศักยภาพ เพือ่เพิม่ศักยภาพในการปฏิบัติ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน - 500,000 500,000 500,000 500,000 1คร้ัง/ปี บุคลากรได้รับการพัฒนา ส านักปลัด

การปฏบิติังานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น งานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน ศักยภาพให้สามารถ

และพนักงานในสังกัดอบต.แก้มอ้น จ้าง ปฏิบัติหน้าที่ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ

3 พนักงานดีเด่น เพือ่สร้างขวัญและก าลังใจ พนักงานในองค์กร - 50,000 50,000 50,000 50,000 1คร้ัง/ปี พนักงานมีขวัญและ ส านักปลัด

ในการท างานให้กบัพนักงานใน ก าลังใจในการปฏิบัติงาน

องค์กร เพือ่องค์กรและส่วนรวม

4 พฒันาประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได้ เพือ่ให้ อบต.สามารถจัดเกบ็ พืน้ที่ต าบลแกม้อน้ - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของความพึงพอใจ ประชาชนสามารถยื่นแบบ กองคลัง

ภาษีได้เพิม่ขึ้น ของประชาชน แสดงรายการเสียภาษีภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด
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แผนงาน บริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลแก้มอ้น

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการเอง



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 บนัทึกบญัชีด้วยระบบคอม เพือ่พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ อบต.แกม้อน้ - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของบุคลากรที่ สามารถเขา้ถงึขอ้มูล กองคลัง

พวิเตอร์ (e-laas) ในด้านการวางแผนและใช้งาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเงินการคลัง

ระบบ(e-laas) ได้อยา่งถกูต้อง ได้อยา่งรวดเร็ว

6 ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ เพือ่พัฒนาความรู้ความเขา้ใจ ผู้บริหาร และสมาชิกสภา - 100,000 100,000 100,000 100,000 1คร้ัง/ปี ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายการเมือง ส านักปลัด

ระเบยีบกฎหมายท้องถิ่นใหก้ับผู้บริหาร ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น อบต.แกม้อน้ รู้และเขา้ใจระเบียบกฎหมาย

และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้กบัผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ในการพัฒนาท้องถิ่น

7 จัดท าส่ือส่ิงพมิพเ์พือ่เผยแพร่ เพือ่จัดท าส่ือส่ิงพิมพ์ให้ความรู้ ภายในต าบล - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของความพึงพอใจ ประชาชนมีความรู้และเขา้ใจ กองคลัง

ความรู้ความเข้าใจเร่ืองภาษอีบต. กบัประชาชนในเร่ืองการช าระ ของประชาชน ในเร่ืองการช าระภาษี

ภาษี

8 อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ. เพือ่อบรมให้ความรู้ความเขา้ใจ ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 1คร้ัง/ปี บุคลากรมีความรู้ความ ส านักปลัด

ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้กบับุคลากรในการปฏิบัติ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และ เขา้ใจเกี่ยวกบัพ.ร.บ.

ตามพ.ร.บ.ขอ้มูลขา่วสาร สมาชิกสภาฯ อบต.แกม้อน้ ขอ้มูลขา่วสาร

9 อบรมใหค้วามรู้ด้านการช าระภาษี เพือ่อบรมให้ความรู้ความเขา้ใจ ภายในต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 1คร้ัง/ปี ประชาชนผู้ช าระภาษี กองคลัง

และค่าธรรมเนียมใหก้ับผู้อยู่ในข่าย เกี่ยวกบัหน้าที่ของผู้ที่อยู่ในขา่ย มีความเขา้ใจและ

ต้องช าระภาษี ช าระภาษี เห็นความส าคัญเกี่ยวกบั

การช าระภาษีมากขึ้น

10 ปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษแีละ เพือ่ให้สามารถจัดเกบ็ภาษีได้ อบต.แกม้อน้ - 400,000 400,000 400,000 400,000 โครงการ/กจิกรรม สามารถพัฒนา กองคลัง

ทะเบยีนทรัพย์สิน อยา่งครบถว้นถกูต้องและ ประสิทธิภาพการจัดเกบ็

จัดท าฐานขอ้มูลในการจัดเกบ็ รายได้ของอบต.

รายได้ของอบต.
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพือ่สร้างคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร บุคลากร และ - 100,000 100,000 100,000 100,000 1คร้ัง/ปี บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดย ส านักปลัด

ให้กบับุคลากรและผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชน ยดึหลักคุณธรรมและ

เด็ก/เยาวชน/ประชาชน จริยธรรม

12 ปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพือ่อบรมให้ความรู้และปลุกจิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. - 100,000 100,000 100,000 100,000 1คร้ัง/ปี ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐ ส านักปลัด

ส านึกในการป้องกนัและปราบปราม ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบล เกดิความตระหนักและ

การทุจริต ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เกดิค่านิยมต่อต้านการ

เด็ก/เยาวชน/ประชาชน ทุจริตในภาครัฐ

13 ท้องถิ่นโปร่งใส หา่งไกลคอร์รัปชั่น เพือ่สร้างความตระหนักรู้ คณะผู้บริหาร พนักงาน - 100,000 100,000 100,000 100,000 1คร้ัง/ปี บุคลากรปฏิบัติหน้าที่โดย ส านักปลัด

ให้กบับุคลากรของอบต.เพือ่ และสมาชิกสภาอบต. ยดึหลักคุณธรรมและ

การปฏิบัติราชการอยา่งโปร่งใส เด็ก/เยาวชน/ประชาชน จริยธรรมปราศจากการ

คอรัปชั่น

14 ส่งเสริมการพฒันาองค์กรสู่องค์กร เพือ่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับ บุคลากร อบต.แกม้อน้ - 50,000 50,000 50,000 50,000 1คร้ัง/ปี บุคลากรสามารถน าความรู้ ส านักปลัด

ธรรมาภบิาล ส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกดิขึ้นในองค์กร ไปปฏิบัติได้อยา่งเป็นรูปธรรม

การปฏิบัติราชการอยา่งโปร่งใส เพือ่ให้เกดิการยอมรับ

ความน่าเชื่อถอื เชื่อมั่นและ

ความศรัทธาต่อประชาชน

15 ฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เพือ่เพิม่ศักยภาพในการปฏิบัติ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของบุคลากรที่ บุคลากรได้รับการพัฒนา ส านักปลัด

ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและ งานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ศักยภาพให้สามารถ

ผู้น าชุมชน จ้างและผู้น าชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ

- 2,220,000 2,220,000 2,220,000 2,220,000
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รวม  15  โครงการ



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    

1 ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารส านักงาน เพือ่ปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.แกม้อน้ - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของสถานที่ อาคารส านักงานได้รับการ กองช่าง

ให้สะดวกต่อการใช้งาน ราชการได้รับการพัฒนา ปรับปรุง

ให้อยู่ในสภาพดีและ

ปลอดภัย

2 ซ่อมแซมอาคารส านักงาน เพือ่ซ่อมแซมอาคารส านักงาน อบต.แกม้อน้ - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของสถานที่ อาคารส านักงานได้รับการ กองช่าง

ที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพดี ราชการได้รับการพัฒนา ซ่อมแซม

ให้อยู่ในสภาพดีและ

ปลอดภัย

3 ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพือ่ปรับปรุงอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านแกม้อน้ - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของสถานที่ อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง

ให้สะดวกต่อการใช้งาน ราชการได้รับการพัฒนา ได้รับการปรับปรุง

ให้อยู่ในสภาพดีและ

ปลอดภัย

4 ซ่อมแซมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพือ่ซ่อมแซมอาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านแกม้อน้ - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของสถานที่ อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง

ที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพดี ราชการได้รับการพัฒนา ได้รับการซ่อมแซม

ให้อยู่ในสภาพดีและ

ปลอดภัย

5 จัดท าปา้ยบอกเส้นทางส่งเสริมการ เพือ่บอกเส้นทางคมนาคมและ ขนาด 0.60x1.20 - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของการพัฒนา อ านวยความสะดวก กองช่าง

ท่องเที่ยว เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้กบั พืน้ที่ต าบลแกม้อน้ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในการใช้เส้นทางและ

ผู้สัญจรไปมาได้ทราบและเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 ต่อเติม/ปรับปรุงสถานที่จอดรถส าหรับ เพือ่ต่อเติม/ปรับปรุงสถานที่ อบต.แกม้อน้ - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของสถานที่ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

บริการประชาชน จอดรถให้ประชาชนได้รับ ราชการได้รับการพัฒนา ในการติดต่อราชการ

ความสะดวกในการติดต่อ

ราชการ

7 ก่อสร้างอาคารเก็บพสัดุขององค์การบริหาร เพือ่กอ่สร้างสถานที่เกบ็รักษา อบต.แกม้อน้ - 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละของสถานที่ มีสถานที่เก็บรักษาพสัดุ กองช่าง

ส่วนต าบลแก้มอ้น พัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล ราชการได้รับการพฒันา ขององค์การบริหารส่วน

แกม้อน้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ต าบลแก้มอ้น

8 ก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าเชื่อมต่ออาคารศูนย์ เพือ่กอ่สร้างหลังคาทางเดินเท้า กว้าง 4.00 เมตร ยาว 21.70 เมตร - 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละของสถานที่ สามารถกนัแดดกนัฝนให้กบั กองช่าง

พฒันาเด็กเล็กบา้นแก้มอ้น เชื่อมต่ออาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก สูง 4.00 เมตร ราชการได้รับการพัฒนา เด็กเล็กและผู้ปกครองที่มารับ

บ้านแกม้อน้ หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 86.80 ตร.ม. บริการที่ศูนพัฒนาเด็กเล็ก

9 ปรับปรุง/บ ารุงรักษา ระบบหม้อแปลงไฟฟา้ เพือ่ปรับปรุง/บ ารุงรักษาหม้อแปลง อบต.แกม้อน้ - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของสถานที่ สถานที่ราชการได้รับการ กองช่าง

ขนาด 100 KVA บริเวณส านักงานอบต. ราชการได้รับการพัฒนา พัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น

- 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000

    

1 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร เพือ่พัฒนาศักยภาพการจัดการ อบต.แกม้อน้ - 50,000 50,000 50,000 50,000 1คร้ัง/ปี บุคลากรได้รับการพัฒนา กองการศึกษา

ทางการศึกษา เรียนการสอนของบุคลากร ศักยภาพให้สามารถ

ทางการศึกษาศูนยพ์ัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ได้อยา่งมี

เด็กเล็ก ประสิทธิภาพ

- 50,000 50,000 50,000 50,000
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รวม  1  โครงการ

แผนงาน การศึกษา

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม  9  โครงการ



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    

1 งานกิจการประปา เพือ่บริหารงานกจิการประปา ภายในต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของความพึงพอใจ อบต.สามารถบริหารจัดการ กองช่าง

ของอบต. ของประชาชน กจิการประปา

- 50,000 50,000 50,000 50,000

    

1 โครงการอนุรักษป์า่เฉลิมพระเกียรติ เพือ่รักษาส่ิงแวดล้อมและ พืน้ที่ต าบลแกม้อน้ - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของการพัฒนา ส่ิงแวดล้อมได้รับการ ส านักปลัด

ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์และสร้างรายได้

ให้กบัประชาชนในพืน้ที่

2 ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสู่การ เพือ่ให้เกดิกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายในต าบล - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของการพัฒนา สามารถพัฒนาแหล่งธรรมชาติ ส านักปลัด

พฒันาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

และกอ่ให้เกดิระบบการท่องเที่ยวในรูปแบบ เชิงอนุรักษ์และเป็นแหล่ง

การท่องเที่ยวเชิงอนุกรักษ์และเป็นแหล่ง เรียนรู้ทางธรรมชาติ

เรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ

3 ปรับภมูิทัศน์ในพืน้ที่เพือ่การท่องเที่ยว เพือ่ปรับภูมิทัศน์ในพืน้ที่ พืน้ที่ต าบลแกม้อน้ - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของการพัฒนา สภาพแวดล้อมได้รับการ ส านักปลัด

และเรียนรู้ระบบนิเวศ ให้มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรับปรุงให้สามารถสร้าง กองช่าง

พร้อมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบ ประโยชน์ทางนันทนาการ

นิเวศ และเป็นแหล่งเรียนรู้

ระบบนิเวศ

- 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000

- 9,920,000 9,920,000 9,920,000 9,920,000
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รวม  1  โครงการ

รวม  3  โครงการ

รวม  29  โครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนงาน การเกษตร

แผนงาน การพาณชิย์
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