
แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ ด าเนินการเลือกต้ังท่ัวไป 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนผู้ได้รับ การเลือกต้ังเป็นไปตาม ส านักงาน

การด าเนินการเลือกต้ัง และเลือกต้ังซ่อม ประโยชน์ ท่ีกฎหมายก าหนด ปลัด อบต.

2 อบรมพนักงานและประชาชนให้มีความ เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้ ความ พนักงานและประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ได้รับความ ประชาชนได้รับความรู้ ส านักงาน

รู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประชาธิปไตย เข้าใจเก่ียวกับประชาธิปไตย ในต าบลมูโนะ รู้ความเข้าใจเก่ียวกับ และมีส่วนร่วมในการ ปลัด อบต.

และการมีส่วนร่วมของประชาชน และการมีส่วนร่วม ประชาธิปไตยเพ่ิมข้ึน ปกครองท้องถ่ินมากข้ึน

3 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ เพ่ือส่งเสริมการเมืองการ รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้ใช้ ประชาชนไปใช้สิทธิ ส านักงาน

ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้ความรู้ประชาชนในพ้ืนท่ี สิทธิเลือกต้ังเพ่ิมข้ึน เลือกต้ังมากข้ึน ปลัด อบต.

4 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ เพ่ือปกป้องสถาบันส าคัญ ประชาชนในพ้ืนท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน สถาบันส าคัญของชาติ ส านักงาน

ของชาติ ของชาติ ผู้เข้าร่วม ได้รับการปกป้อง ปลัด อบต.

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้าง 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ในพ้ืนท่ีมีความสามัคคี ส านักงาน

สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ สร้างความปรองดอง สามัคคี ความปรองดอง สามัคคี ผู้เข้าร่วม ปรองดอง สมานฉันท์ ปลัด อบต.

6 โครงการจัดระเบียบและรักษา เพ่ือส่งเสริมความเป็นระเบียบ จัดระเบียบในพ้ืนท่ี 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีความเป็น ส านักงาน

ความสงบเรียบร้อยในต าบล เรียบร้อยในต าบล ท่ีจัดระเบียบ ระเบียบ ปลัด อบต.
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔  เสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี  ๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     ๓.๑ แผนงาน บริหารงานท่ัวไป

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนผู้ได้รับ ผู้ประสบภัยได้รับความ ส านักงาน

ผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น ในต าบลมูโนะ ความช่วยเหลือ ช่วยเหลือในเบ้ืองต้น ปลัด อบต.

2 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน สนับสนุนงบประมาณในการ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ สมาชิก สมาชิก อปพร. ได้รับ ส านักงาน

ของสมาชิก อปพร. ของสมาชิก อปพร. ด าเนินงานของสมาชิก อปพร. อปพร. ได้รับการสนับสนุน การสนับสนุน ปลัด อบต.

3 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ เพ่ือฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ฝึกซ้อมแผนป้องกัน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชนท่ีมี ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านักงาน

อัคคีภัย ระงับอัคคีภัยในพ้ืนท่ี จ านวน ๑ คร้ัง/ปี ส่วนร่วมในการป้องกันภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปลัด อบต.

4 ฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพ่ือฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ ฝึกซ้อมแผน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชนท่ีมี ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านักงาน

ทางถนน ประสบภัยทางถนน จ านวน ๑ คร้ัง/ปี ส่วนร่วมในการป้องกันภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปลัด อบต.

5 ให้ความรู้เร่ืองอัคคีภัยเบ้ืองต้นแก่ เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เร่ือง จัดอบรมให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพึงพอใจ เด็กนักเรียนและประชาชน ส านักงาน

เด็กนักเรียนและประชาชนในพ้ืนท่ี อัคคีภัย จ านวน ๑ คร้ัง/ปี ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เร่ืองอัคคีภัยเบ้ืองต้น ปลัด อบต.

6 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือให้ประชาชนมีความ ต้ังด่านตรวจในพ้ืนท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนมีความ ส านักงาน

ทางถนน ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จ านวน ๑ จุด มีความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน ปลอดภัยในการใช้รถ ปลัด อบต.

7 จัดซ้ืออุปกรณ์จราจร เพ่ือให้ประชาชนมีความ จัดซ้ืออุปกรณ์จราจร 200,000 ร้อยละของประชาชนท่ี ประชาชนมีความ ส านักงาน

ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จ านวน ๑ ชุด มีความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน ปลอดภัยในการใช้รถ ปลัด อบต.
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

     ๓.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน



แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 จัดซ้ือเรือ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ จัดซ้ือเรือ จ านวน 2 ล า 100,000 ปัญหาสาธารณภัย ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักงาน

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ได้รับการแก้ไข ความช่วยเหลือในเบ้ืองต้น ปลัด อบต.

9 ก่อสร้างอาคาร อปพร. เพ่ือให้มีสถานท่ีในการประสาน ก่อสร้างอาคาร อปพร. 1,000,000 ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมท่ีจอดรถ และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พร้อมท่ีจอดรถ ในการประสานงาน สะดวกในการประสานงาน

10 จัดซ้ือรถดับเพลิง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดซ้ือรถดับเพลิง 2,400,000 ปัญหาสาธารณภัย ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ ส านักงาน

ด้านสาธารณภัย จ านวน ๑ คัน ได้รับการแก้ไข การป้องกันและแก้ไขปัญหา ปลัด อบต.
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งบประมาณและท่ีผ่านมา


