
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จดังานในวันส าคญัของทาง เพื่อเปน็การนอ้มร าลกึ จดักจิกรรมในวันเฉลมิ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     จ านวน 3 คร้ัง ประชาชนมสีว่นร่วม ส านกัปลดั

ราชการ และเทดิทนูไว้ซึ่งสถาบนั พระชนมพรรษา/ ในกจิกรรม ไดแ้สดง

พระมหากษตัริย์ วันปยิมหาราช ออกถงึความจงรัก

ภกัดี

2 เพิ่มประสทิธภิาพในการ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของ คณะผู้บริหาร,พนกังาน 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     จ านวน 1 คร้ัง องคก์รรับการพัฒนา ส านกัปลดั

บริหารงาน บคุลากร สว่นต าบล, พนกังานจา้ง, การบริหาร เขต อ.

ผู้น าชุมชน, อสม. ฯลฯ บา้นลาดได้

3 ประชาธปิไตยในทอ้งถิ่น เพื่อใหเ้ดก็ เยาวชน ฝึกอบรมเดก็ เยาวชน 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ผู้เขา้ร่วม ผู้เขา้อบรมมคีวาม ส านกัปลดั

ประชาชนทั่วไป มคีวามรู้ ประชาชนทั่วไป กจิกรรม จ านวน เขา้ใจในระบอบ

ความเขา้ใจ ในระบอบ 100 คน ประชาธปิไตย

ประชาธปิไตย

4 อบรมคณุธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพใน ผู้บริหาร สมาชกิสภา 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวน 1 คร้ัง บคุลากรน าคณุ ส านกัปลดั

การปฏบิตังิาน พนกังาน ผู้น าชุมชน ธรรม จริยธรรม

มาประกอบในการ

ปฏบิตังิาน
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ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดท่ี  2  เมืองนา่อยู่และประชาชนมีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึน้

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  7  การพฒันากระบวนการจัดการท่ีดใีนองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

(KPI) จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ)

2.ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการ

       2.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ

แบบ ผ 02 

แบบ ผ 02 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ปรับปรุงระบบจดัเกบ็ภาษี เพื่อเพิ่มรายได้ พัฒนาเคร่ืองมอืในการ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     การจดัเกบ็ภาษี อปท. มรีายไดใ้นการ กองคลงั

พร้อมจดัท าปา้ยประชา จดัเกบ็ภาษี ครบถว้น พัฒนาเพิ่มขึ้น

สมัพันธ์

6 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี เพื่อเปน็ฐานขอ้มลูในการ จดัท าแผนที่ภาษใีหค้รบทกุ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     แผนที่ภาษี อปท. สามารถจดั กองคลงั

จดัเกบ็ภาษี ดา้น เกบ็ภาษไีดค้รบถว้น

7 ปรับปรุงซอ่มแซมหอกระจาย เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ ซอ่มแซมปรับปรุงเคลื่อน 40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       จ านวนจดุที่ สามารถกระจาย ส านกัปลดั

ขา่ว หมู ่1 - หมู ่6 ขอ้มลูขา่วสาร ย้ายไปสถานที่เหมาะสม ซอ่มแซม ขา่วสารให้

ประชาชนทราบ

ทั่วถงึ

8 เพิ่มประสทิธภิาพบริหารจดั เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหแ้ก่ จดัอบรมทศันศกึษาดงูาน 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     จ านวน 80 คน กลุม่ผู้สงูอายุมี ส านกัปลดั

การชมรมผู้สงูอายุ ผู้สงูอายุ ผู้น า ผู้สงูอายุ 1 คร้ัง ศกัยภาพในการ

ด าเนนิการ

9 โครงการจดัเกบ็ภาษ ีพร้อมจดั เพื่อใหป้ระชาชนมาช าระ หมูท่ี่ 1 - หมูท่ี่ 6 และที่ 35,000       35,000       35,000       35,000       35,000       ปา้ยประชา รายไดข้อง อบต. กองคลงั

ท าปา้ยประชาสมัพันธ์ ภาษภีายในก าหนดเวลา ท าการ อบต. สมัพันธ์ เพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  7  การพฒันากระบวนการจัดการท่ีดใีนองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการ

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะได้รับ
โครงการ วัตถุประสงค์

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ
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       2.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ท่ี

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
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แบบ ผ 02 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 คา่ใชจ้า่ยในการบริหารจดัการ เพื่อก าจดัขยะในชุมชน เปน็คา่บริการในการก าจดั 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     สิ่งแวดลอ้ม การจดัการขยะใน ส านกัปลดั

ขยะ อย่างถกูสขุลกัษณะ ขยะ สวยงาม ชุมชนถกูสขุลกัษณะ

11 อุดหนนุศนูย์ประสานปฏบิตัิ เพื่อชว่ยเหลอืประชาชน ประชาชนอ าเภอบา้นลาด 12,000       12,000       12,000       12,000       12,000       จ านวนผู้มารับ ประชาชนไดรั้บความ ส านกัปลดั

การร่วมและอ านวยความ บริการ สะดวกในการขอรับ

สะดวก แกป่ระชาชนของ ขอ้มลู และรับการ

อปท. อ าเภอบา้นลาด แกไ้ขปญัหา

12 ส ารวจตรวจสอบการจดัท า เพื่อด าเนนิการจดัท า ต าบลสมอพลอื 12,000       12,000       12,000       12,000       12,000       จ านวนประชากร การจดัท าแผนที่ กองคลงั

แนวเขต การปกครองต าบล แผนที่ภาษี ภาษเีปน็ปจัจบุนั

13 จดัหาหนงัสอืพมิพแ์ละวรสาร เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ หมู ่1 -6  และหนว่ยงาน 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวนประชากร ประชาชนไดรั้บขอ้ ส านกัปลดั

ใหห้มูบ่า้น และผู้มาตดิตอ่ ขอ้มลูขา่วสารอย่างทั่วถงึ ราชการ มลูขา่วสารที่เปน็

ราชการ ประโยชน์
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รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

       2.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะได้รับ

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  7  การพฒันากระบวนการจัดการท่ีดใีนองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการ

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ
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แบบ ผ 02 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการจดัตัง้ศนูย์ปฏบิตักิาร 1.เพื่อใหป้ระชาชน 1.ประชาชนในเขตพื้นที่ 10,000       10,000       10,000       10,000       10,000       ประชาชนในเขต 1.ประชาชนในเขต ส านกัปลดั

ร่วมในการชว่ยเหลอืประชาชน สามารถตดิตอ่ขอรับ อ.บา้นลาด สามารถย่ืน อ.บา้นลาด พื้นที่ อ.บา้นลาดมี

ขององคก์รปกครองสว่น บริการ และประสานงาน เร่ืองขอความชว่ยเหลอืได้ ชอ่งทางขอรับ

ทอ้งถิ่น ขอความชว่ยเหลอืผ่าน ที่ศนูย์ปฏบิตักิารร่วม บริจาค อปท.โดย

ทางศนูย์ปฏบิตักิารร่วม 2.อปท.ทกุแหง่ในเขต ผ่านศนูย์ปฏบิตักิาร

2.เพื่อใหเ้ปน็ศนูย์กลาง อ.บา้นลาด ไดใ้ชส้ถานที่ ร่วม

ของอปท. ในเขตอ าเภอ ศนูย์ปฏบิตักิารร่วมในการ 2.อปท.ทกุแหง่ใน

บา้นลาดทกุแหง่ ชว่ยเหลอืประชาชนของ เขต อ.บา้นลาดไดใ้ช้

3.เพื่อใหเ้ปน็ศนูย์กลาง อปท. สถานที่ศนูย์ปฏบิตัิ

ในการประสานงานของ 3.อปท.ในเขต อ.บา้นลาด การร่วม แกไ้ขปญัหา
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รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ
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2.ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการ

       2.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะได้รับ

แบบ ผ 02 



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

อปท.ในเขต อ.บา้นลาด มแีหลง่ขอ้มลูที่ทนัสมยั

4.เพื่อใหเ้กดิความรวด- และทนัตอ่เหตกุารณ์

เร็ว และท าใหเ้กดิ สามารถตดิตามขอ้มลูขา่ว

ประสทิธภิาพภายในการ สาร และสบืคน้ไดอ้ย่าง

ปฏบิตัหินา้ที่ เปดิเผย
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       2.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

(ผลผลติของโครงการ) (KPI) จะได้รับ

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบรหิารส่วนต าบลสมอพลือ
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