แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
9. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน
9.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเลือกตั้ง
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับ
จัดการเลือกตั้งของ อปท.
500,000 500,000 500,000
การเลือกตั้งของ อปท.
ตาบลดม
ตามทีค่ ณะกรรมการเลือกตั้ง
กาหนด
2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
คณะผูบ้ ริหาร/สมาชิกสภา
เพือ่ พัฒนาขีดความสามารถ
การปฏิบตั ิงาน นาความรู้มา อบต./พนักงานส่วนตาบล/
ศักยภาพ และเพิม่ ประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้
พนักงานจ้าง ผูน้ าชุมชน

2564
(บาท)
500,000

400,000

400,000

400,000

400,000

20,000

20,000

20,000

20,000

แบบเชิงบูรณาการ

3 โครงการอบรมให้ความรูเ้ กีย่ ว
กับการชาระภาษีต่างๆ

เพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่
ประชาชน ถึงขัน้ ตอนการชาระ
ภาษี ผูม้ ีหน้าทีเ่ สียภาษี
ตระหนักถึงหน้าทีแ่ ละเห็น
ความสาคัญของการชาระ
ภาษียงิ่ ขึน้

ประชาชนตาบลดม,ผูท้ สี่ นใจ

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

500,000 ร้อยละ100 ของ 1.ประชาชนได้ทราบถึง
โครงการดาเนิน สิทธิและหน้าทีแ่ ละการ
การบรรลุตาม มีส่วนร่วมทางการเมือง
วัตถุประสงค์ 2.โครงการบรรลุตามวัตถุ
ประสงค์
400,000 ร้อยละ 80 ของ 1.นาความรูท้ ไี่ ด้จาก
ผูเ้ ข้าร่วม
การศึกษาดูงานปรับใช้
โครงการได้รับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความรู้จากการ 2.ผูเ้ ข้าร่วมอบรมเกิดการ
ฝึกอบรม
บูรณการทางานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ
20,000 ร้อยละ 60 ของ 1.ผูช้ าระภาษีมคี วามรับผิด
ผูเ้ ข้าร่วมมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ชาระภาษีตา่ งๆ
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หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

สานักปลัด

สานักปลัด

กองคลัง

ชอบต่อการทาหน้าทีช่ าระ
ภาษี
2.ประชาชนได้รับความรู้
ความเข้าใจในการชาระแต่
ละประเภท

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ นการ
เกีย่ วกับปฏิบัติงานปูองกันผล ปูองกันและปราบปรามการ
ประโยชน์ทับซ้อนตามประมวล ทุจริตให้กับบุคลากร
จริยธรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)

20,000

แผนทีภ่ าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

400,000

400,000

400,000

400,000

50,000

50,000

50,000

50,000

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้

6 โครงการสนับสนุนและดาเนิน

เพื่อสนับสนุนการดาเนินการ การปรับปรุงระบบ Internet ฯลฯ
จัดทาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

7 โครงการจัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์ เพือ่ จัดเก็บรายได้ให้ได้ตาม
เปูาหมาย และเป็นการเพิม่
รายได้ของ อบต.ดม

2562
(บาท)

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาอบต.
/พนักงานส่วนตาบล/
พนักงานจ้าง/ ผู้นาชุมชน

5 โครงการจัดทาแผนทีภ่ าษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

การจัดทาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

ประชาชน และผู้ทอี่ ยู่ในข่าย
เสียภาษีเขต อบต. มาชาระ
ภาษีของแต่ละหมูบ่ า้ น

20,000

20,000

20,000

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

20,000 ร้อยละ 80 ของ 1.มีความรู้เกีย่ วกับปฏิบตั ิ
ผูเ้ ข้าร่วมมี
ความรู้เกีย่ วกับ
ปฏิบตั งิ าน ปูอง
กันผลประโยชน์
ทับซ้อนฯ

-
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50,000

50,000

50,000

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

งานปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนฯ
2. สร้างจิตสานึกให้มคี วาม
ซื่อสัตย์สจุ ริตต่อการปฏิบตั ิ
งานในหน้าที่

400,000 แผนทีภ่ าษี 1.การจัดเก็บรายได้มี
และทะเบียน ประสิทธิภาพ
ทรัพย์สิน
2.มีแผนทีภ่ ายในตาบล
ดม
50,000 ร้อยละ 60 มีการ 1. สนับสนุนการดาเนินการ
ปรับปรุงระบบฯ จัดทาระบบ E-LAAS
ดีขนึ้
2. ระบบมีการปรับปรุงให้
สามารถปฏิบตั กิ ารได้ดขี นึ้
50,000 ประชาชน ผู้ทอี่ ยู่ใน 1.ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ช่วยเสียภาษีเขต
อย่างมีประสิทธิภาพและ
อบต.ดม มาชาระภาษี เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ของแต่ละหมู่บ้านๆ 2. ประชาชนทราบแนว
ไม่ตากว่
่ าร้อยละ 70 ทางการชาระภาษี

กองคลัง/
กองช่าง

กองคลัง

กองคลัง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

8 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ได้รับความรูค้ วามเข้าใจ
คณะผูบ้ ริหาร สมาชิก อบต.
ในหลักธรรมคาสอนของพระพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
พุทธศาสนาดียงิ่ ขึน้ และสามารถ พนักงานจ้างฯ ผูน้ าชุมชน ฯลฯ
นามาปรับใช้ในการดาเนินชีวติ
ประจาวันรวมถึงชีวติ การทางาน

2561
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2562
(บาท)

-

50,000

50,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

50,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

50,000 ร้อยละ 90
ของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

เพือ่ ให้จัดเก็บรายได้ให้ได้ตาม
เปูาหมาย และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้

ได้รับความรู้ความเข้าใจ

สานักปลัด

ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาดียงิ่ ขึ้นและสามารถ
นามาปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
ประจาวันรวมถึงชีวิตการทางาน

ได้
9 โครงการ อบต. เคลื่อนที่
บริการจัดเก็บภาษีบารุง
ท้องที่ ภาษีโรงเรือนและ
ทีด่ ิน ภาษีปาู ย และค่า
ธรรมเนียมอื่นๆ

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ได้

ประชาชน และผูท้ อี่ ยูใ่ นข่าย
เสียภาษี

-

-

10,000

10,000

10,000 ร้อยละ 80

1. ประชาชนและผู้ทอี่ ยูใ่ นข่าย

กองคลัง

ของผูม้ าชาระภาษีเสียภาษีต่างๆ ได้รับทราบถึง
ของแต่ละหมูบ่ า้ นกระบวนการ หลักเกณฑ์วิธีการ
และวันเวลาทีจ่ ะต้องชาระภาษี
2. ทาให้มีรายได้เพิม่ ขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงาน

10 โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

0

เพือ่ ให้ผบู้ ริหาร สมาชิกสภา อบต. ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ งค์การบริหาร
ลูกจ้างของ อบต.ดม
ส่วนตาบลดม มีทศั นคติทดี่ ตี อ่
การทางานและให้ความสาคัญ
ต่อการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ
(Anti Corruption)

0

0

0

0 ร้อยละ 70
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา

สานักปลัด

พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ บต.ดม
มีความรู้ความเข้าใจหลัก
ธรรมาภิบาล คุณธรรม
จริยธรรม
2. นาองค์ความรู้ต่าง ๆ
ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
ให้กับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

11 โครงการมาตรการออกคาสัง่
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
ปกครองส่วนท้องถิน่ และ
หัวหน้าส่วนราชการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
0

ผูบ้ ริหาร ปลัดอบต.
เพือ่ ประโยชน์ของราชการ
และหัวหน้าส่วนราชการของอบต.
ในการปฏิบัติงานด้วยความ
คล่องตัว รวดเร็วและเทีย่ งธรรม

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
0
0

2564
(บาท)

2565
(บาท)
0

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
0 ร้อยละ 70
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1. การปฏิบตั ิงานด้วยความ

สานักปลัด

คล่องตัวรวดเร็วและเทีย่ งธรรม
2.เป็นการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ
การอนุญาตและการอนุมัติ
ในเรื่อง เกีย่ วกับการให้บริการ
การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารจัดการ

12 โครงการกิจกรรมการจัดบริการ

เพือ่ ประโยชน์ของราชการในการ
สาธารณะและการบริการประชาชน ปฏิบตั งิ านด้วยความคล่องตัว
เพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจแก่
รวดเร็วและเทีย่ งธรรม
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบตั ิ

0

ผูบ้ ริหาร ปลัดอบต.
และหัวหน้าส่วนราชการของอบต.

0

0

0

0 ร้อยละ 70
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

1. การปฏิบตั ิงานด้วยความ

สานักปลัด

คล่องตัว รวดเร็วและเทีย่ งธรรม
การให้บริการ การบริหารงาน
2. บุคคลและการบริหารจัดการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โปร่งใส ถูกต้อง เทีย่ งธรรม
ตามหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ีของอปท.

13 โครงการมาตรการ “ยกระดับ

เพือ่ ประโยชน์ของราชการ
คุณภาพการบริการประชาชน” ในการจัดการด้านการบริการ
สาธารณะ

0

ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดม

0

0

0

0 ร้อยละ 70
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

1. การปฏิบตั ิงานด้านบริการ
ด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว
และเทีย่ งธรรม
2. เป็นการลดขั้นตอนและระยะ

สานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
กองช่าง

เวลาในเรื่องการสั่งการ การ
อนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง
เกีย่ วกับการให้บริการด้าน
บริการสาธารณะ
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

14 โครงการลดขัน้ ตอนและระยะ
เวลาการปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ลดขัน้ ตอนในการปฏิบัติ
งานบริการประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
0

ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดม

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
0
0

2564
(บาท)

2565
(บาท)
0

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
0 ร้อยละ 70
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1. การปฏิบตั ิราชการมีความ
สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูป
ระบบราชการ
2.การปฏิบตั ิราชการมีความ

สานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
กองช่าง

คล่องตัว และบุคลากรมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบตั ิงาน

15 โครงการให้บริการประชาชน
ในช่วงเวลาพักเทีย่ งและนอก
เวลาราชการ

เพือ่ อานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนมากขึน้

0

ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดม

0

0

0

0 ร้อยละ 70
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

1 .การปฏิบตั ิราชการมีความ
สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูป
ระบบราชการ
2. การปฏิบตั ิราชการมีความ

สานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
กองช่าง

คล่องตัว และบุคลากรมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบตั ิงาน

16 โครงการมาตรการ การมอบอานาจ เพือ่ ให้ประชาชนผูม้ าใช้บริการ
อนุมตั ิ อนุญาตสัง่ การ เพือ่ ลดขัน้
ตอนการปฏิบตั ริ าชการ

17 โครงการมาตรการจัดทาข้อ
ตกลงการปฏิบตั ิราชการ
ของ อบต.ดม

0

ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง
เกิดความพึงพอใจในการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลดม
อย่างสูงสุด

เพือ่ เป็นการบริหารงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของ อปท.

0

ผูบ้ ริหาร ปลัดอบต.
และหัวหน้าส่วนราชการของอบต.

0

0

0

0

0

0

0 ร้อยละ 70
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
0 ร้อยละ 100
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

1. การปฏิบตั ิงานด้วยความ
คล่องตัว รวดเร็วและเทีย่ งธรรม
2. เกิดความพึงพอใจในระดับดี
ในการบริการของเจ้าหน้าที่

สานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
กองช่าง

/พนักงานของ อบต.ดม
1.ยกระดับการปฏิบตั ิงานด้วย

สานักปลัด

ความคล่องตัว รวดเร็วและ
เทีย่ งธรรม
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิ
ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์
ชี้วัดผลการดาเนินงานระดับดี

210

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

18 โครงการกิจกรรมจัดทาข้อตกลง
การปฏิบตั ริ าชการของ อบต.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
0

เพือ่ ประโยชน์ของราชการในการ
ผูบ้ ริหาร ปลัดอบต.
ปฏิบตั งิ านด้วยความคล่องตัว
และหัวหน้าส่วนราชการของอบต.
รวดเร็วและเทีย่ งธรรม

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
0
0

2564
(บาท)

2565
(บาท)
0

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
0 ร้อยละ 100
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1.ยกระดับการปฏิบตั ิงานด้วย

สานักปลัด

ความคล่องตัว รวดเร็วและ
เทีย่ งธรรม
2. ประสิทธิภาพและประสิทธิ
ผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นเกณฑ์
ชี้วัดผลการดาเนินงานระดับดี

19 โครงการมาตรการให้ความร่วมมือ เพือ่ สร้างสรรค์สงั คมและร่วมขจัด

0

ผูบ้ ริหาร ปลัดอบต.
กับหน่วยงานตรวจสอบทัง้ ภาครัฐ ปัญหา การคอรัปชัน่ ไปจากสังคม และหัวหน้าส่วนราชการของอบต.
และองค์กรอิสระ

0

0

0 ร้อยละ 100

1. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/
พนักงานจ้าง มีค่านิยมความ

0

ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
0 ร้อยละ 70
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

0 ร้อยละ 70

1. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/พนักงาน

ไทย

20 โครงการมาตรการแต่งตัง้ ผูร้ ับผิด เพือ่ สนับสนุนนโยบายการปูองกัน
ชอบเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียน

0

0

ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ ของอบต. และพนักงานส่วนตาบลดม

0

0

มิชอบในภาครัฐ ของรัฐบาล และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติวา่ ด้วยการปูองกันและปราบ

ซื่อสัตย์สุจริตในองค์กร
2. ขจัดปัญหา การคอรัปชั่นไป

สานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
กองช่าง

จากสังคมไทย
1. ปัญหาความเดือดร้อน

สานักปลัด

ความขัดแย้งในชุมชนลดลง
2. ประชาชนมีทพี่ งึ่ พิงด้าน
กฎหมายและเข้ารับบริการ
ปรึกษาปัญหาด้านต่างๆ

ปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564)

21 โครงการมาตรการดาเนินการ
เกีย่ วกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าทีข่ ององค์การ
บริหารส่วนตาบลดมว่าทุจริต
และปฏิบตั ริ าชการตามอานาจ
หน้าทีโ่ ดยมิชอบ

เพือ่ ส่งเสริมข้าราชการและเจ้าหน้าที่
/พนักงานขององค์การบริหารส่วน

0

ประชาชน หมู่ 1 - 12
และประชาชนทัว่ ไป

0

0

0

ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ตาบลดม ปฏิบตั ิหน้าทีใ่ ห้มีจิตสานึก
คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต นาไปสู่การปฏิบตั ิราชการ

สานักปลัด

จ้าง มีค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริตในองค์กร
2. ขจัดปัญหา การคอรัปชั่นไป
จากสังคมไทย

แบบธรรมาภิบาล
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

22 โครงการกิจกรรมการออกระเบียบ
จัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดม

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้การดาเนินการเป็นไปตาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
0

เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง อบต.ดม

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
0
0

2564
(บาท)

2565
(บาท)
0

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
0 ร้อยละ 70
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ีและพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
โดยเปิดเผยเป็นหลัก

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1. ผู้มาใช้บริการเกิดความ
พึงพอใจอย่างสูงสุด
2. การทางานเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

สานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
กองช่าง

บ้านเมืองทีด่ แี ละพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 โดยนโยบายเปิด
เผยเป็นหลัก

23 โครงการกิจกรรมอบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540

เพือ่ ให้การดาเนินการเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

0

เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง อบต.ดม
ประชาชนทีส่ นใจ หมู่ 1 – 12

0

0

0

0 ร้อยละ 60 ของ

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

บ้านเมืองทีด่ ีและพระราชบัญญัติ

กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540

ของราชการ

อย่างถูกต้อง

2. เข้ารับการฝึกอบรมจัดตั้งศูนย์

สานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
กองช่าง

ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ของตนอย่างถูกต้อง

24 โครงการมาตรการเผยแพร่ขอ้ มูล เพือ่ ให้บริการ คาแนะนาผูท้ มี่ ขี อรับ เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง อบต.ดม
ข่าวสารทีส่ าคัญและหลากหลาย

ข้อมูลข่าวสาร

0

ประชาชนทีส่ นใจ หมู่ 1 – 12
บุคคลทัว่ ไป
หน่วยงานราชการอืน่

0

0

0

0 ร้อยละ 70
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
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1. ผู้มาใช้บริการเกิดความพึง

สานักปลัด

พอใจอย่างสูงสุด
2. คุณภาพการบริการได้รับการ
ประเมินอย่างยอดเยีย่ ม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

25 โครงการมาตรการจัดให้มชี อ่ งทาง เพือ่ ปูองกันการเรื่องร้องเรียนใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
0

เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง อบต.ดม

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
0
0

2564
(บาท)

2565
(บาท)
0

ทีป่ ระชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กรณีฝุาฝืนพระราชบัญญัติข้อมูล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดม ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
0 ร้อยละ 70
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1. ผู้มาใช้บริการเกิดความ
พึงพอใจอย่างสูงสุด การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารมีหลากหลาย
ช่องทางและเข้าถึงง่าย

สานักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
กองช่าง

2. ระเบียบและขั้นตอนการจัด
การข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างเป็นระบบมีแผนภาพ
แสดงขั้นตอนการจัดการข้อมูล
ของหน่วยงานผู้ใช้บริการเข้าใจ
ง่ายและมีความพึงพอใจการใช้
ข้อมูลอย่างสูงสุด

26 โครงการมาตรการการดาเนินงาน เพือ่ อานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์อบต.ดม ให้คาแนะนาและคาปรึกษา ปัญหา
ความเดือดร้อน ช่วยเหลือในด้าน

0

ปลัดอบต.
หัวหน้าส่วนราชการของอบต.
และพนักงานส่วนตาบลดม

0

0

0

0 ร้อยละ 70
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

การดาเนินการแก้ไขปัญหา ประสาน
งานกับหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง

1. ปัญหาความเดือดร้อน

สานักปลัด

ความขัดแย้งในชุมชนได้รับ
การแก้ไขและไกล่เกลี่ยลดลง
2. มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ของประชาชนทีเ่ ดือดร้อน
มีปญ
ั หา

27 โครงการกิจกรรมรายงานผลการ เพือ่ ให้การรายงานผลการตรวจสอบ

0

ผูร้ ้องเรียน/ร้องทุกข์

ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผรู้ ้องเรียน ข้อเท็จจริงให้ผรู้ ้องเรียน/ร้องทุกข์
/ร้องทุกข์รับทราบ
รับทราบตามเวลาทีก่ าหนด

0

0

0

0 ร้อยละ 100
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

1. ปัญหาเหตุ ผู้รอ้ งเรียน/

สานักปลัด

ร้องทุกข์ ลดลงและได้รบั
การแก้ไข
2. มีศูนย์รบั เรื่องราวร้องทุกข์
ของประชาชนทีเ่ ดือดร้อน
มีปัญหา
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

28 โครงการมาตรการแต่งตัง้

วัตถุประสงค์
เพือ่ นาข้อมูลมาจัดทาแผนพัฒนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
0

ประชาชน หมู่ 1 – 12

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
0
0

2564
(บาท)

2565
(บาท)
0

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา ตาบลให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน
แผนพัฒนาตาบลฯ

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
0 ร้อยละ 70
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1. ได้รับข้อมูลเพือ่ นามาจัด

สานักปลัด

ทาแผนพัฒนาตาบลได้สอด
คล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
2. ได้รับทราบปัญหา
ความเดือดร้อน ความต้องการ
ของประชาชน

29 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ เพือ่ ให้การพัฒนาท้องถิน่ มีประสิทธิจัดทาแผนชุมชน

0

ประชาชน หมู่ 1 – 12

0

0

0

0 ร้อยละ 70
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ภาพ ชุมชนมีความเข้มแข็งและยัง่ ยืน

1.ประชาชนได้ทราบถึงบทบาท

สานักปลัด

อานาจหน้าทีข่ อง อบต.
และบทบาทหน้าทีข่ องตนเอง
ทีม่ ีต่อการพัฒนาตาบลของตน
2. ได้รับทราบปัญหา ความ
เดือดร้อน ความต้องการ
ของประชาชนในพืน้ ที่

30 โครงการมาตรการแต่งตั้งตัวแทน

เพือ่ เป็นกลไกภาคประชาชน

ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

(โดยวิธผี ่านการประชาคม) ในการ

ตรวจรับงานจ้าง

มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน-

0

ตัวแทนประชาคมหมูบ่ า้ นทัง้
12 หมูบ่ า้ น

0

0

0

0 ร้อยละ 60
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ตาบลดมอย่างแข็งขันสาหรับการ
ทางานของ องค์การบริหารส่วนตาบลดม

1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วม

กองคลัง

ในการดาเนินงานและตรวจ
สอบการดาเนินงานของอบต.ดม
2. ภาคประชาชนทราบและ
ตระหนักถึงสิทธิ หน้าทีแ่ ละ
บทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดาเนินงานของ
หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

31 โครงการกิจกรรมการประเมิน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง อบต.ดม

งบประมาณ
2563
(บาท)

2562
(บาท)
0

0

0

2564
(บาท)

2565
(บาท)
0

ผลการปฏิบตั ริ าชการของอบต.ดม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
0 ร้อยละ 100
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1. ได้รับทราบปัญหาความเดือด-

สานักปลัด

ร้อนความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่
2. ได้รับข้อมูลเพื่อนามามาใช้ใน
การปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม
พัฒนา ขยาย

32 โครงการมาตรการตรวจสอบโดย

เพือ่ เป็นการตรวจสอบการปฏิบตั ิ

เจ้าหน้าที่/พนักงานจ้าง อบต.ดม

0

0

0

0

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลดม

33 โครงการมาตรการจัดทารายงาน เพือ่ ให้การดาเนินงานเกิดประสิทธิผลผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้างของอบต.ดม
การควบคุมภายใน

34 โครงการกิจกรรมติดตามและประเมิน
ผลการควบคุมภายใน

0

0

0

0

และประสิทธิภาพ

เพือ่ ให้มีการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ

0

ผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้างของอบต.ดม

และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องโดยเคร่งครัด
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0

0

0

0 ร้อยละ 100
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
0 ร้อยละ 70
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
0 ร้อยละ 70
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

1. ได้รับทราบปัญหาและ

สานักปลัด

อุปสรรคในการปฏิบตั ิราชการ
2. ได้รับข้อมูลเพื่อนามามาใช้
ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม
พัฒนา ขยายให้ดีขึ้น
1. เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารมีความ

สานักปลัด

โปร่งใสในการปฏิบัตงิ าน
2. การดาเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับดี
1. เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารมีความ

สานักปลัด

โปร่งใสในการปฏิบัตงิ าน
2. เจ้าหน้าทีม่ ีการปฏิบัตติ ามกฎ
ระเบียบและข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

35 โครงการมาตรการติดตามประเมิน
ผลระบบควบคุมภายในอบต. ดม

36

โครงการมาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ
ดูแลการบริหารงานบุคคลเกีย่ วกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย

วัตถุประสงค์
เพือ่ นาผลการควบคุมภายในมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
0

ผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้างของอบต.ดม

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
0
0

2564
(บาท)

2565
(บาท)
0

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
0 ร้อยละ 70
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

0

พนักงานส่วนตาบล
กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
พนักงานครูสว่ นตาบล พนักงานจ้าง
เกีย่ วกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย ทีม่ กี ารดาเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคล
เพือ่ ให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ

0

0

0

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1. นาข้อมูลการติดตามและ

สานักปลัด

ประเมินผลมาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่อง
2. เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารมีความ
โปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน

0 กาหนดเป็นระดับ 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

สานักปลัด

ขัน้ ของความสาเร็จตรวจสอบ กากับ ดูแลการ
แบ่งเกณฑ์การให้ บริหารงานบุคคลเกีย่ วกับการ
คะแนนเป็น 5 ระดับบรรจุ การโอน ย้าย ของอบต.ดม
โดยพิจารณาจาก 2. มีแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ความก้าวหน้าของ อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ เปิดเผย
ขัน้ ตอนการดาเนิน และสามารถอธิบายผลทีเ่ กิดขึ้น
งานตามเปูาหมาย ดังกล่าวได้
ของแต่ละระดับ

37 โครงการมาตรการรายงานผลการ เพือ่ ให้ปฏิบตั งิ านด้วยความโปร่งใส ผูบ้ ริหาร พนักงาน/ลูกจ้างของอบต.ดม

0

0

0

0

0 ร้อยละ 70

1. การประชาสัมพันธ์ในการ
ปฏิบตั ิราชการ รายงานผลการใช้

0

ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
0 ร้อยละ 70
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ใช้จา่ ยเงินให้ประชาชนได้รับทราบ ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ขี อง อปท.

38 โครงการกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ เพือ่ รายงานผลการใช้จา่ ยเงินให้ ผูบ้ ริหาร พนักงาน/ลูกจ้างของอบต.ดม
ประชาชนในการตรวจสอบการรับ

0

ประชาชนได้รับทราบ

การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินของ อบต.ดม
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0

0

สานักปลัด
กองคลัง

จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ
2. เจ้าหน้าทีผ่ ู้บริหารมีความ
โปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน
1. เจ้าหน้าทีม่ ีการปฏิบตั ิตามกฎ
ระเบียบและข้อบังคับทีเ่ กีย่ ว

สานักปลัด
กองคลัง

ข้องโดยเคร่งครัด
2. เจ้าหน้าทีผ่ ู้บริหารมีความ
โปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

39 โครงการกิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิน่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
0

เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ
สมาชิกสภาฯ และบุคคลทีผ่ ู้บริหาร
และเข้าใจ ในหลักการบริหารงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร
ท้องถิน่

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
0
0

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2565
(บาท)
0

0 ร้อยละ 70
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เรียนรู้

สานักปลัด

และเข้าใจในหลักการบริหารงาน
ท้องถิ่น
2. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีทศั นคติ
ทีด่ ีในด้านการบริหารงานและนา
มาปรับใช้ในงานได้จริง

40 โครงการกิจกรรมการมีสว่ นร่วมใน เพือ่ ให้สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ปฏิบตั งิ านของสมาชิกสภา อบต.

ส่วนตาบลได้เรียนรู้และเข้าใจ
ในหลักการบริหารงานท้องถิน่

0

คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ

0

0

0

สมาชิกสภาฯ และบุคคลทีผ่ ู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เห็นสมควร

0 ร้อยละ 70
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เรียนรู้

สานักปลัด

และเข้าใจในหลักการบริหารงาน
ท้องถิ่น
2. สมาชิกสภาท้องถิ่นมีทศั นคติ
ที่ดีในด้านการบริหารงานและ
นามาปรับใช้ในงานได้จริง

41 โครงการมาตรการเฝูาระวัง

0

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกัน คณะกรรมการหมูบ่ า้ นหรือตัวแทน
การคอร์รัปชัน่ โดยภาคประชาชน เฝูาระวังการคอร์รัปชันของอปท. ภาคประชาชนใน อบต.ดม

0

0

0

0 ร้อยละ 70
ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้า

สานักปลัด

ใจเรื่องการคอร์รัปชันและ
สามารถตรวจสอบการคอร์รัปชัน
ได้
2. มีการมอบหมายให้คณะกรรม
การชุมชน หรือตัวแทนชุมชน
เป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันในระดับ อบต.

42 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ เพือ่ สร้างบรรยากาศและสิง่ แวดล้อม
ทางานน่าอยู่ น่าทางาน (5 ส.)

รวม

42 โครงการ

0

บุคลากร อบต.ดม

0

0

0

0 ร้อยละ 70

ในสถานทีท่ างานให้ดขี นึ้

-

ของโครงการ
ดาเนินการ
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

-

1,390,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000
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-

1. บุคลากรให้ความร่วมมือกัน

สานักปลัด

ปฏิบัตกิ จิ กรรม 5 ส อย่างต่อเนือ่ ง
2. ผู้ให้บริการทุกคนได้รับบริการ
ทีส่ ะดวก รวดเร็ว และได้รับ
บรรยากาศทีด่ ี

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
9. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน
9.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมให้ความรูด้ ้าน เพือ่ ให้ประชาชนได้มีความรู้
ประชาชนตาบลดม,
30,000
30,000
30,000

2564
(บาท)
30,000

กฎหมายให้แก่ประชาชน

ความเข้าใจในกฎหมายที่
ควรรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและหน้าที่
ตามกฏหมาย

ผูท้ สี่ นใจ

2 โครงการอบรมกฏหมาย

เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในกฏหมายจราจรและ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
ของประชาชน

ประชาชนหมูท่ ี่ 1 - 12

50,000

50,000

50,000

50,000

เพือ่ ให้บคุ ลากร ประชาชน มีความ เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ เช่น
รู้ความเข้าใจ มีทกั ษะในการ
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ
สือ่ สารได้ดขี นึ้

50,000

50,000

50,000

50,000

130,000

130,000

130,000

130,000

จราจรแก่ประชาชน

3 โครงการอบรมให้ความรูด้ ้าน
ภาษาต่างประเทศ

รวม

3 โครงการ

-

-
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ตัวชีว้ ัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
30,000 ร้อยละ 80 ของ 1.ประชาชนได้มีความรู้

สานักปลัด

ผูเ้ ข้าร่วม
ความเข้าใจในกฎหมายที่
โครงการได้รับ ควรรูเ้ กีย่ วกับสิทธิและ
ความรู้
หน้าทีต่ ามกฏหมาย
2.สามารถนากฎหมาย
ไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน
ในการดารงชีวติ
50,000 ร้อยละ 80 ของ 1.ประชาชนมีความรู้ความ สานักปลัด
ผูเ้ ข้าร่วม
เข้าใจในกฏหมายจราจร
โครงการ
2. มีสว่ นร่วมในการปูอง
กันแก้ไขปัญหาจราจรด้วย
ตนเอง
50,000 ร้อยละ 80 ของ 1.ประชาชนมีความรู้ความ สานักปลัด/
ผูเ้ ข้าร่วม
เข้าใจในการสือ่ สาร
กองการศึกษาฯ
โครงการ
2 มีทกั ษะการสือ่ สารเพิม่
มากขึน้
130,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
9. ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน
9.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดสร้างสิ่งอานวย
เพื่อเพิ่มพื้นที่บริการสาหรับ ทางลาด/ห้องน้า/ราวจับห้องน้า
300,000 300,000 300,000
ความสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ และคนพิการให้ได้ ราวจับทางลาด/
และคนพิการ
รับความสะดวกสบาย
ทีจ่ อดรถสาหรับผูพ้ ิการ/

2564
(บาท)
300,000

ปูายสัญลักษณ์/และอืน่ ๆ

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

เพือ่ เป็นสัญลักษณ์บอกอาณาเขต
ปรับปรุงซ่อมแซม
ซุ้มประตูทางเข้าปราสาทภูมิโปน ของปราสาททีช่ ดั เจน
ซุม้ ประตูทางเข้าปราสาทภูมิโปน

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลากลางหมูบ่ ้าน

เพือ่ ให้มสี ถานทีส่ าหรับทากิจกรรม
ของหมูบ่ า้ นร่วมกัน

(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ปรับปรุง/ ซ่อมแซม/ ต่อเติม
ศาลากลางหมูบ่ ้าน
หมูท่ ี่ 1-12
(ตามแบบ อบต.กาหนด)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000
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ตัวชีว้ ัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
300,000 จานวนประเภท 1.ผูส้ งู อายุและคนพิการ

สิง่ อานวยความ ได้รับความสะดวกและ
สะดวก
เท่าเทียมในการให้บริการ
2.เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการได้รวดเร็วขึน้
500,000 ร้อยละ 100 มี 1. ส่งเสริมแหล่งท่องเทีย่ ว
ซุ้มประตูทางเข้า ให้เป็นทีร่ ู้จกั
หมูบ่ า้ น
2. มีสญ
ั ลักษณ์บอก
อาณาเขตทีช่ ดั เจน
500,000 ร้อยละ 70
1. มีสถานทีส่ าหรับทา
ของจานวน
กิจกรรมของหมูบ่ า้ น
ประชากรผูใ้ ช้ 2. เป็นทีใ่ ช้ประโยชน์ร่วม
ประโยชน์
กันของหมูบ่ า้ น

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการก่อสร้างศาลา

เพื่อให้มีสถานที่สาหรับทากิจกรรม

อเนกประสงค์ประจาหมูบ่ ้าน
หมูท่ ี่ 9 บ้านภูมิโพธิ์
บริเวณสนามกีฬาหมูบ่ ้าน
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาธรรมสังเวช

ของหมูบ่ า้ นร่วมกัน

6 โครงการจัดทาปูาย

เพือ่ มีปูายประชาสัมพันธ์งาน
ของ อบต.ดม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

กองช่าง

300,000

300,000 ร้อยละ 100 มี
ปูายประชาสัมพันธ์งาน
ต่างๆอบต.ดม

1. มีปูายประชาสัมพันธ์
งานของ อบต.ดม
2. สร้างความโปร่งใส่
ในการปฏิบัติงาน

กองช่าง

200,000

200,000 มีระบบโทรศัพท์ 1.สามารถให้บริการแก่
สานักงานทีไ่ ด้ ประชาชนผู้ติดต่อราชการได้

กองช่าง

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

300,000

300,000

300,000

เพือ่ ให้การติดต่อสือ่ สารของหน่วย
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ระบบโทรศัพท์สานักงาน อบต. งานมีความรวดเร็วและสามารถ โทรศัพท์ของหน่วยงานทัง้ ระบบ

200,000

200,000

200,000

ประชาสัมพันธ์ อบต.ดม

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1. มีสถานทีส่ าหรับทา
ของจานวน
กิจกรรมของหมูบ่ า้ น
ประชากรผูใ้ ช้ 2. เป็นทีใ่ ช้ประโยชน์ร่วม
ประโยชน์
กันของหมูบ่ า้ น
500,000 ร้อยละ 70
1. มีสถานทีส่ าหรับ
ของจานวน
พิธฌี าปนกิจศพของหมูบ่ ้าน
ประชากรผูใ้ ช้ 2. เป็นทีใ่ ช้ประโยชน์ร่วม
ประโยชน์
กันของหมูบ่ า้ น

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
ประจาหมูบ้าน หมูท่ ี่ 9
บริเวณสนามกีฬาหมูบ่ ้าน
(ตามแบบ อบต.กาหนด)
ปรับปรุง/ ซ่อมแซม/ ต่อเติม
ศาลาธรรมสังเวช
หมูท่ ี่ 4,6,8
(ตามแบบ อบต.กาหนด)
จัดทาปูายประชาสัมพันธ์งานต่างๆ
ของ อบต.ดม จานวน 12 ปูาย

เพือ่ ให้มสี ถานทีส่ าหรับ
พิธฌ
ี าปนกิจศพของหมูบ่ า้ น

2565
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนได้

500,000 ร้อยละ 70

มาตรฐาน

กองช่าง

รวดเร็วและสะดวกมากยิง่ ขึน้
2.เพิม่ ช่องทางในการติดต่อ
สื่อสารงานราชการ

8 โครงการก่อสร้างรัว้ ทีท่ าการ
อบต.ดม

เพือ่ แสดงอาณาเขตของ
ทีท่ าการ อบต.ดม

ก่อสร้างรัว้ อบต.ดม

500,000

(ตามแบบ อบต. กาหนด)
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500,000

500,000

500,000

500,000 อบต.ดม

1.อบต.ดม มีรวั้ รอบ
มีรวั้ รอบขอบ ขอบชิด
ชิด
2.เพิม่ ความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน อบต.ดม

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซ่ม

ห้องประชุมสภา อบต.ดม

วัตถุประสงค์
เพือ่ ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สนิ
ทางราชการให้มสี ภาพดีมอี ายุการ
ใช้งานทีค่ งทนถาวร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม
ห้องประชุมสภา อบต.ดม

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

2564
(บาท)
500,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
500,000 ร้อยละ 100 มี 1. ทรัพย์สินของทางราชการ

กองช่าง

ห้องประชุมสภา ได้รบั การปรับปรุงมีอายุการ
ทีไ่ ด้มาตราฐาน ใช้งานทีย่ าวนาน
2. มีห้องใช้ในการประชุม
สภา อบต. หรือจัดการ

10 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ

สาหรับบริการประชาชน

เพือ่ ให้มีโรงจอดรถสาหรับ
ผูท้ มี่ าติดต่อราชการ

(ตามแบบ อบต. กาหนด)
ก่อสร้างโรงจอดรถ 1 แห่ง

ประชุมต่างๆ

-

-

500,000

500,000

500,000 ร้อยละ 100 มี 1. มีสถานทีจ่ อดรถสาหรับ

กองช่าง

โรงจอดรถบริการ ผู้มาติดต่อราชการ

ประชาชน

2.เป็นร่มเงาและสร้างความ
ปลอดภัยสาหรับรถทีม่ า

(ตามแบบ อบต. กาหนด)

11 โครงการปรับปรุงทีท่ าการ
อบต.ดม

เพือ่ อานวยความสะดวกให้
แก่ประชาชนผู้มาติดต่องาน
สร้างความสวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

(1) ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม
อาคารทีท่ าการอบต.ดม
(2) ปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณ
ทีท่ าการอบต.ดม
(3) ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม
ศูนย์กชู้ ีพ
4) ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้า
ห้องส้วม
5) และอืน่ ๆ
(ตามแบบ อบต.กาหนด)

ติดต่อราชการ

-
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500,000

500,000

500,000

500,000 อบต.ดม

1.ประชาชนผูต้ ดิ ต่อราชการ
มีการปรับปรุง ได้รับความสะดวก
ทีท่ าการอบต. บรรยากาศโดยรอบ
มีความสวยงาม สะอาด
2.ผูป้ ฏิบตั งิ านได้รับความ
สะดวกในการปฏิบตั งิ าน
และเป็นระเบียบ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลดม

ที่

โครงการ

12 โครงการก่อสร้างทีท่ าการ
อบต.ดม

วัตถุประสงค์
เพือ่ อานวยความสะดวกให้
แก่ประชาชนผู้มาติดต่องาน
สร้างความสวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

ก่อสร้างทีท่ าการอบต.ดม

งบประมาณ
ตัวชีว้ ัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- 8,000,000 8,000,000 8,000,000 อบต.ดม

(ตามแบบ อบต.กาหนด)

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซ่ม
ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดม

เพือ่ ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สนิ
ทางราชการให้มสี ภาพดีมอี ายุการ
ใช้งานทีค่ งทนถาวร

ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม
ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนตาบลดม

500,000

500,000

500,000

500,000

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1.ประชาชนผูต้ ดิ ต่อราชการ
มีอาคาร
ได้รับความสะดวก
ทีท่ าการอบต. บรรยากาศโดยรอบ
หลังใหม่
มีความสวยงาม สะอาด
2.ผูป้ ฏิบตั งิ านได้รับความ
สะดวกในการปฏิบตั งิ าน
และเป็นระเบียบ
500,000 ร้อยละ 100 มี 1. ทรัพย์สินของทางราชการ
ห้องประชุม
ได้รบั การปรับปรุงมีอายุการ
อบต.ทีไ่ ด้
ใช้งานทีย่ าวนาน
มาตรฐาน

กองช่าง

กองช่าง

2. มีห้องใช้ในการประชุม
ของอบต. หรือจัดกิจกรรม

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซ่ม
ห้องประชุมองครักษ์บุญจัน

เพือ่ ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สนิ
ทางราชการให้มสี ภาพดีมอี ายุการ
ใช้งานทีค่ งทนถาวร

(ตามแบบ อบต. กาหนด)
ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม
ห้องประชุมองครักษ์บญ
ุ จัน

ต่างๆของ อบต.

-

-

300,000

300,000

300,000 ร้อยละ 100 มี 1. ทรัพย์สินของทางราชการ
ห้องประชุม
อบต.ทีไ่ ด้

ได้รบั การปรับปรุงมีอายุการ

มาตรฐาน

2. มีห้องใช้ในการประชุม

กองช่าง

ใช้งานทีย่ าวนาน
ของอบต. หรือจัดกิจกรรม

(ตามแบบ อบต. กาหนด)

ต่างๆของ อบต.
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ที่

โครงการ

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซ่ม
ห้องประชุมโฮส์มา

วัตถุประสงค์
เพือ่ ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สนิ
ทางราชการให้มสี ภาพดีมอี ายุการ
ใช้งานทีค่ งทนถาวร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม
ห้องประชุมโฮส์มา

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000

2564
(บาท)
300,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)
300,000 ร้อยละ 100 มี 1. ทรัพย์สินของทางราชการ
ห้องประชุม
อบต.ทีไ่ ด้

ได้รบั การปรับปรุงมีอายุการ

มาตรฐาน

2. มีห้องใช้ในการประชุม

กองช่าง

ใช้งานทีย่ าวนาน
ของอบต. หรือจัดกิจกรรม

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซ่ม
ห้องประชุมเจ้าชายชัยวรมัน

เพือ่ ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สนิ
ทางราชการให้มสี ภาพดีมอี ายุการ
ใช้งานทีค่ งทนถาวร

(ตามแบบ อบต. กาหนด)
ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม
ห้องประชุมเจ้าชายชัยวรมัน

ต่างๆของ อบต.

-

-

300,000

300,000

300,000 ร้อยละ 100 มี 1. ทรัพย์สินของทางราชการ
ห้องประชุม
อบต.ทีไ่ ด้

ได้รบั การปรับปรุงมีอายุการ

มาตรฐาน

2. มีห้องใช้ในการประชุม

กองช่าง

ใช้งานทีย่ าวนาน
ของอบต. หรือจัดกิจกรรม

(ตามแบบ อบต. กาหนด)

รวม

16 โครงการ

-

-

ต่างๆของ อบต.

3,800,000 4,600,000 14,200,000 14,200,000 14,200,000
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ยอด 9
1
2
3

580,000
490,000
#REF!

580,000
490,000
#REF!

580,000
490,000
#REF!
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