
แบบ ผ.02

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาองคความรูและ จัดฝกอบรมและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผูเขารวม ผูบริหาร สมาชิกสภา สํานักงานปลัด

อบต. พัฒนาประสิทธิภาพการ ศึกษาดูงานของผู กิจกรรม พนักงานลูกจางมีศกัยภาพ

บริหารงานของผูบริหาร บริหาร สมาชิกสภา ในการบริหารงานและปฎิบัติ

สมาชิกสภา และพัฒนา พนักงาน ลูกจาง    งานเพิ่มมากขึ้น

สมรรถภาพของพนักงานฯ และผูนําชุมชน 

2 จัดทําเวทีประชาคมหมูบานเพ่ือใหประชาชนไดรวมกัน ตําบลจอมศรี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนประชากร ประชาชนมีสวนรวมในการสํานักงานปลัด

ตําบล พัฒนาและแกไขปญหา ท่ีเขารวมกิจกรรม พัฒนาตําบล

รวมกัน

3 โครงการแกไขปญหาการ เพ่ือใหมีความรูความตระ ผูนําทองท่ี/ทองถิ่น  -  - 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม ผูเขารวมโครงการไดนําความสํานักงานปลัด

ทุจริตคอรัปชั่นตามนโยบายหนักและการสรางกระแส พนักงาน/ประชาชน อบรม รูไปใชพัฒนาเพ่ือตอตานการ

รัฐบาล ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น ทุจริตคอรัปชั่น
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดับสูสากล

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการท่ีดีและการใหบริการสาธารณะแกประชาชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการใหบริการสาธารณะแกประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลจอมศรี  

งบประมาณและที่มา



แบบ ผ.02

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  

4 อบต.เคลื่อนที่ใหบริการ เพ่ือใหบริการประชาชนใน ประชาชนในเขตตําบล๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ประชาชนไดรับการ ประชาชนไดรับการบริการสํานักงานปลัด

ประชาชน ดานตางๆ จอมศรี บริการท่ีดี ในดานตางๆ อยางทั่วถึง

5 ปรับปรุงหอกระจายขาว เพ่ือใชในการประชาสัม หมู 1-8 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีหอกระจายขาว หมูบานมีหอกระจายขาว สํานักงานปลัด

หมูบาน  พันธขาวสารตางๆ สําหรับประชาสัมพันธสําหรับประชาสัมพันธ

ที่ไดมาตรฐานเพ่ิมขึ้น ขาวสารในหมูบาน

6 กอสรางท่ีทําการ อบต. เพ่ือกอสรางสถานท่ีทํา พ้ืนที่ในเขต  -  -  - 5 ลาน 4 ลาน มีท่ีทําการ อบต. อบต.มีสถานท่ีทําการท่ีมี กองชาง

จอมศรี แหงใหม การถาวรท่ีทําการ อบต. ตําบลจอมศรี ที่ไดมาตรฐานเพ่ิมขึ้น ประสิทธิภาพในการ

ใหไดมาตรฐาน บริการประชาชนมากขึ้น

7 จัดกิจกรรมวันทองถ่ินไทย เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติ จัดกิจกรรม ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑ ครั้ง/ป เพ่ือเปนการแสดงออกถึง สํานักงานปลัด

พระบาทสมเด็จพระจุลจอม วันที่ ๑๘ ม.ีค. ความจงรักภักดี

จอมเกลาฯ รัชกาลที่ 5
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งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลจอมศรี  
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดับสูสากล

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการท่ีดีและการใหบริการสาธารณะแกประชาชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการใหบริการสาธารณะแกประชาชน



แบบ ผ.02

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)  

8 ขอรับการสนับสนุนงบ เพ่ือใหบริการประชาชนใน ประชาชนในเขต 1๒0,000 1๒0,000 1๒0,000 1๒0,000 1๒0,000 ประชาชนไดรับการ มีสถานที่ชวยเหลือ สํานักงานปลัด

ประมาณดําเนินงานศนูย อําเภอเชียงคาน อําเภอเชียงคาน ชวยเหลือ ประชาชน

ปฏิบัติการรวมในการชวย

เหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ระดับอําเภอ อําเภอ

เชียงคาน จังหวัดเลย

รวม 8 โครงการ  -  - 560,000 560,000 590,000 5,590,000 #######  -  -  -
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการใหบริการสาธารณะแกประชาชน

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลจอมศรี  
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือยกระดับสูสากล

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๓ การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการท่ีดีและการใหบริการสาธารณะแกประชาชน












