
แบบ ผ. 01
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
    5. ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
        5.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารของทาง อบต .และการ
ท่องเท่ียวในต าบล

เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของทาง อบต .
ตลอดจนสถานท่ีท่องเท่ียวใน
ต าบล

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของทาง อบต .
และสถานท่ีท่องเท่ียวใน
ต าบล

30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนรับรู้ข่าวสารของ
 อบต. และนักท่องเท่ียว
รู้จักสถานท่ีท่องเท่ียว

ส านักปลัด

2 โครงการจัดท าวารสาร อบต . เพ่ือจัดท าวารสาร อบต .
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ผลงานและข้อมูลข่าวสารของ
 อบต. ให้ประชาชนทราบ

จัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
ของ อบต.

60,000 60,000 60,000 60,000 จัดท าวารสาร
ปีละ 1 คร้ัง

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและผลงานของ
อบต. มากข้ึน

ส านักปลัด

3 โครงการรับรองและพิธีการใน
การต้อนรับคณะบุคคลและการ
ประชุมต่างๆ

เพ่ือให้ผู้ท่ีมาติดต่อได้รับการ
ดูแล ต้อนรับ

รับรองคณะบุคคลต่างๆ 40,000 40,000 40,000 40,000 ปีละ 4 คร้ัง ผู้มาติดต่อหน่วยงานได้รับ
การดูแลด้วยดี

ส านักปลัด

วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ



แบบ ผ. 01
    5. ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
        5.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการจัดงานวันส าคัญของทาง

ราชการ
เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

จัดกิจกรรม  นิทรรศการ 
 ขบวนแห่ ฯลฯ

250,000 250,000 250,000 250,000 ปีละ 5 คร้ัง เกิดความจงรักภักดี
ในสถาบันพระมหา-
กษัตริย์

ส านักปลัด

5 โครงการ อบต.พบประชาชน เพ่ือออกบริการพ้ืนฐานและ
รับทราบปัญหาของ
ประชาชนในเขต อบต .

จัดกิจกรรม อบต.พบ
ประชาชนโดยประสาน
ความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐใน
พ้ืนท่ีเข้าร่วมแก้ปัญหา

30,000 30,000 30,000 30,000 ออกหน่วย
เคล่ือนท่ี

ปีละ 1 คร้ัง

ประชาชนได้รับบริการ
พ้ืนฐานและมีความรู้ความ
เข้าใจในกิจการของ อบต .

ส านักปลัด

6 โครงการเลือกต้ังท่ัวไป ผู้บริหาร
และสมาชิก อบต.

เพ่ือให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิ
และหน้าท่ีของตนเองในทาง
การเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย

จัดการเลือกต้ังผู้บริหาร
และสมาชิกอบต.

300,000 100,000 100,000 100,000 ต าแหน่งท่ีว่าง 
(9 หมู่บ้าน)

ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมืองมากข้ึน

ส านักปลัด

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 01
    5. ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
        5.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการศึกษาดูงานของคณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง ฯลฯ

เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์นอกสถานท่ี

จัดทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีเก่ียวกับ
ระบบการบริหารงาน
อบต. ให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานและลูกจ้างของ 
อบต.

100,000 100,000 100,000 100,000 ศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี
 ปีละ 1 คร้ัง

สามารถน าความรู้
จากการศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ใช้กับองค์กรได้
อย่างเหมาะสม

ส านักปลัด

8 โครงการปกป้องสถาบัน เพ่ือให้สถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวม
จิตใจและความสมานสามัคคี
ของคนในชาติ

รณรงค์ให้ประชาชนมี
จิตส านึกในสถาบัน ชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์

50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม
รณรงค์ให้
ประชาชนมี
จิตส านึกรักใน
สถาบันท้ัง 3 
สถาบัน
ปีละ 1 คร้ัง

ประชาชนมีจิตส านึกรักใน
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

ส านักปลัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 01
    5. ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
        5.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการอบรมมาตรฐาน

คุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมอันดีให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้าง อบต.สามร้อยยอด

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้าง อบต .
สามร้อยยอด จ านวน 70
 คน

20,000 20,000 20,000 20,000 คณะผู้บริหาร
สมาชิก 

พนักงานส่วน
ต าบลและ

ลูกจ้างจ านวน
 70 คน

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้าง  อบต.สามร้อย
ยอด    เกิดจิตส านึกใน
คุณธรรมและจริยธรรม

ส านักปลัด

10 โครงการส่งเสริมบุคลากรของ 
อบต. เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ     ท่ีเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

15  คน

สามารถน าความรู้
จากการอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี

    ส านักปลัด       
 กองคลัง

11 ค่าใช้จ่ายการให้บริการส ารวจ
ความพึงพอใจการให้บริการด้าน
ต่างๆ ของ อบต.สามร้อยยอด

เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมา
ใช้บริการด้านต่างๆ ของ 
อบต.สามร้อยยอด

จ้างเหมาบริษัทเอกชน
ส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการด้านต่างๆ
ของอบต.สามร้อยยอด

20,000 20,000 20,000 20,000 ส ารวจความ
พึงพอใจ

ปีละ 1 คร้ัง

น าข้อมูลท่ีได้จากผลการ
ส ารวจมาปรับปรุง
การให้บริการด้านต่างๆให้
ดีข้ึน

กองคลัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 01
    5. ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
        5.1 แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการประชาสัมพันธ์เชิญชวน

ให้ประชาชนเสียภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ

เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมาช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
อบต.สามร้อยยอด

20,000 20,000 20,000 20,000 9 หมู่บ้าน ประชาชนในต าบลมา
ช าระภาษีและค่า     ธรรม
เนียมต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน
และทันตรงตามเวลา

กองคลัง

13 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพ่ือจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ในเขตพ้ืนท่ี        อบต .
สามร้อยยอด

200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถค้น
หาข้อมูลผู้มา
ช าระภาษีได้

สะดวก  
(9 หมู่บ้าน)

อบต. สามารถจัดเก็บภาษี
ได้มากข้ึน

กองคลัง

14 โครงการป้องกันการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในองค์การบริหารส่วน
ต าบล

ข้าราชการการเมือง และ
พนักงานส่วนต าบล
อบต.สามร้อยยอด  และ
ประชาชนต าบลสามร้อย
ยอด

80,000 80,000 80,000 80,000 อบต. ปลอด
การทุจริต  1 

 องค์กร

ไม่เกิดการทุจริตใน
องค์การบริหารส่วนต าบล

ส านักปลัด

 -  - 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม  56  โครงการ



แบบ ผ. 01
    5. ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
        5.2 แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมบุคลากรของ 

อบต. เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ     ท่ีเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

5  คน

สามารถน าความรู้
จากการอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี

กองการศึกษาฯ

 -  - 50,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -รวม  4  โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 01
    5. ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
        5.3 แผนงาน  สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมบุคลากรของ 

อบต. เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ     ท่ีเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

2  คน

สามารถน าความรู้
จากการอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี

กองสาธารณสุขฯ

2 โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนรับรู้ข่าวสารท่ี
ทันต่อเหตุการณ์ด้าน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ

 -  - 70,000 70,000 70,000 70,000  -  -  -รวม  8  โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 01
    5. ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
        5.4 แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมบุคลากรของ 

อบต. เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ     ท่ีเก่ียวข้อง
กับการปฏิบัติงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

3  คน

สามารถน าความรู้
จากการอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี

กองช่าง

 -  - 30,000 30,000 30,000 30,000  -  -  -รวม  4  โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 01
    5. ยุทธศาสตร์  พัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
        5.5 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนการจัดท าแผน

ชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน 
แผนพัฒนาต าบล

เพ่ือรับทราบปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน
ในต าบล

จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลสามร้อยยอด

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาคม
หมู่บ้าน 9 หมู่

อบต. สามารถแก้ไข
ปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนในต าบล    ได้
อย่างแท้จริง

ส านักปลัด

 -  - 20,000 20,000 20,000 20,000  -  -  -

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวม  4  โครงการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ


