
แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จัดฝึกอบรมและสัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาความรู้ ความ จัดฝึกอบรมและสัมมนาศึกษา 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ บุคลากรในองค์กรและ ส านักงาน

ของพนักงานส่วนต าบล พนักงาน สามารถและคุณธรรม ดูงานให้กับบุคลากรในองค์กร มีความรู้เพ่ิมข้ึน ประชาชนได้รับความรู้ใน ปลัด อบต.
จ้าง และสมาชิกสภา อบต. ฯลฯ จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร และประชาชนในพ้ืนท่ี การพัฒนาต าบลมูโนะ

2 โครงการวันท้องถ่ินไทย เพ่ือจัดกิจกรรมในวัน จัดกิจกรรมในวัน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้า มีการจัดกิจกรรมในวัน ส านักงาน
ท้องถ่ินไทย ท้องถ่ินไทย ร่วมโครงการ ท้องถ่ินไทย ปลัด อบต.

3 อบรมจริยธรรม คุณธรรม และ เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติใน พนักงานส่วนต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ พนักงานส่วนต าบล พนัก- ส านักงาน
สร้างจิตส านึกในการให้บริการ การให้บริการประชาชนแก่ พนักงานจ้าง บุคลากรมีคุณธรรม งานจ้าง มีประสิทธิภาพ ปลัด อบต.

แก่ประชาชน บุคลากรในองค์กร จริยธรรมเพ่ิมข้ึน ในการปฏิบัติงาน

4 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน เพ่ือให้ความรู้ด้านกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้ด้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้ท่ีได้ เด็กและเยาวชนได้รับ ส านักงาน

กฎหมายแก่เด็กและเยาวชน ให้กับเด็กและเยาวชน กฎหมายให้กับเด็กและเยาวชน รับความรู้เพ่ิมข้ึน ความรู้ด้านกฎหมาย ปลัด อบต.

5 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้าน เผยแพร่ความรู้ให้กับ 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของผู้ท่ี ประชาชนได้รับความรู้ ส านักงาน

กฎหมายแก่ประชาชนท่ัวไป กฎหมายให้บุคลากรใน บุคลากรในองค์กรและ ได้รับความรู้ ด้านกฎหมาย ปลัด อบต.

องค์กรและประชาชนในพ้ืนท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ิมข้ึน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3  พัฒนาและเสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  7  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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6 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือให้ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสาร จัดอบรมให้ความรู้เก่ียว 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้ท่ี ประชาชนได้รับความรู้ ส านักงาน

เก่ียวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พรบ. กับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ได้รับความรู้ เก่ียวกับ พรบ.ข้อมูล ปลัด อบต.

ราชการ พ.ศ.2540 ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ทางราชการ เพ่ิมข้ึน ข่าวสารทางราชการ

7 ซ่อมแซม/ปรับปรุงท่ีท าการ อบต. เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับ ซ่อมแซม/ปรับปรุง 150,000 จ านวนสถานท่ี ให้บริการประชาชน กองช่าง

บริการได้รับความสะดวก ท่ีท าการ อบต. ท่ีได้รับการปรับปรุง อย่างมีประสิทธิภาพ

8 ก่อสร้างอาคารท่ีท าการ อบต. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ก่อสร้างอาคาร 22,000,000 ร้อยละความ ให้บริการประชาชน กองช่าง

ปฏิบัติงาน ท่ีท าการ อบต. พึงพอใจของผู้ อย่างมีประสิทธิภาพ

รับบริการเพ่ิมข้ึน

9 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี เพ่ือออกเคล่ือนท่ีบริการ เคล่ือนท่ีบริการประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนภาษีท่ี จัดเก็บภาษีได้เพ่ิมข้ึน กองคลัง

เคล่ือนท่ีบริการประชาชน ประชาชนในการช าระภาษี ในพ้ืนท่ี จัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน

10 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีมี พัฒนาประสิทธิภาพการ 1,000,000 จ านวนภาษีท่ี การจัดเก็บภาษีมี กองคลัง

จัดเก็บรายได้ของ อบต. ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน จัดเก็บรายได้ในพ้ืนท่ี จัดเก็บได้เพ่ิมข้ึน ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

11 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี เพ่ืออ านวยความสะดวกใน ออกเคล่ือนท่ีบริการ 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละความพึงพอใจประชาชนได้รับความ ส านักงาน

การบริการประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ี ของผู้เข้าร่วมฯ สะดวกในการรับบริการ ปลัด อบต.

12 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ ปรับปรุงกระบวนการ 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้มาติดต่อรับ ประชาชนได้รับความ ส านักงาน
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ แก่ผู้มาติดต่อรับบริการ ท างาน บริการมีความ สะดวก รวดเร็วในการ ปลัด อบต.

ของ อปท. พึงพอใจเพ่ิมข้ึน ติดต่อราชการ
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13 โครงการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือประเมินความพึงพอใจ ประชาชนผู้มาติดต่อรับ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความ มีข้อมูลในการน ามา ส านักงาน

ของประชาชนต่อการให้บริการ ในการให้บริการประชาชน บริการโดยใช้แบบสอบถาม พึงพอใจเพ่ิมข้ึน พัฒนาการให้บริการ ปลัด อบต.

14 โครงการท าปฏิทิน/วารสาร/ เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูล จัดท าปฏิทิน/วารสาร/ 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ได้รับข้อมูล ประชาชนได้รับข้อมูล ส านักงาน

แผ่นพับเผยแพร่ข่าวสาร อบต. ข่าวสารต่างๆ ของ อบต. แผ่นพับ ข่าวสารเพ่ิมข้ึน ข่าวสารต่างๆของ อบต. ปลัด อบต.

15 โครงการท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ประชาชน ประชาสัมพันธ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ได้รับการ ประชาชนมาช าระภาษี กองคลัง

ในการช าระภาษี ช าระภาษีตามระยะเวลาท่ีก าหนด ในพ้ืนท่ี จ านวน ๖ ป้าย ประชาสัมพันธ์เพ่ิมข้ึน ตรงตามก าหนดเวลา

16 ติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียงแบบ เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับ ติดต้ังเคร่ืองกระจายเสียง 500,000 จ านวนผู้ได้รับ ประชาชนได้รับข้อมูล ส านักงาน

ไร้สายเพ่ิมเติม ข้อมูลข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง แบบไร้สาย ประโยชน์เพ่ิมข้ึน ข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง ปลัด อบต.

17 ปรับปรุง/ซ่อมแซมเคร่ืองกระจาย เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับ ปรับปรุง/ซ่อมแซม เคร่ือง 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ได้รับ ประชาชนได้รับข้อมูล ส านักงาน

เสียงแบบไร้สายในพ้ืนท่ี ข้อมูลข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง กระจายเสียงในพ้ืนท่ี ประโยชน์เพ่ิมข้ึน ข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง ปลัด อบต.

18 ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 3,000,000 จ านวนผู้ได้รับการ ประชาชนได้รับข้อมูล ส านักงาน
จอ LED ข่าวสารในพ้ืนท่ี จอ LED ประชาสัมพันธ์เพ่ิมข้ึน ข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง ปลัด อบต.

19 โครงการติดต้ังอินเทอร์เน็ตต าบล เพ่ืออ านวยความสะดวกและ ติดต้ังอินเทอร์เน็ตต าบล 1,500,000 จ านวนผู้ได้รับ ประชาชนได้รับความรู้ ส านักงาน

ให้บริการประชาชน ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารอย่าง ปลัด อบต.

เพ่ิมข้ึน ท่ัวถึง
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20 สร้างศาลาอเนกประสงค์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ สร้างศาลาอเนกประสงค์ 250,000 จ านวนผู้ได้รับ ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

(สามารถเคล่ือนย้ายได้) กับประชาชนในพ้ืนท่ี ใช้ท่ีกูโบร์ ประโยชน์ ในการท าภารกิจ

21 ก่อสร้างอาคารกองช่าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ก่อสร้างอาคารกองช่างภาย 1,000,000 ร้อยละความ ให้บริการประชาชน กองช่าง

ปฏิบัติงาน ในสนามกีฬาต าบลมูโนะ พึงพอใจของผู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
รับบริการเพ่ิมข้ึน

22 ปรับปรุงอาคารท่ีจอดรถ อบต. เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับ ปรับปรุงอาคารท่ีจอดรถ 100,000 จ านวนผู้ได้รับ ให้บริการประชาชน กองช่าง

บริการได้รับความสะดวก ประโยชน์ อย่างมีประสิทธิภาพ

23 ปรับปรุงห้องน้ าอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับ ปรับปรุงห้องน้ า 700,000 จ านวนผู้ได้รับ ให้บริการประชาชน กองช่าง

บ้านบูเก๊ะ หมู่ท่ี 5 บริการได้รับความสะดวก ประโยชน์ อย่างมีประสิทธิภาพ
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