
๙๘ 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1. การเสริมสร้างความมั่นคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๔.1 แผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน อบต. 
เขากระปุก 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ 
ภาพและศักยภาพในการ
จัดเก็บภาษี 

จัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน อบต.
เขากระปุก 

200,000       
(อบต.) 

200,000       
(อบต.) 

200,000       
(อบต.) 

200,000       
(อบต.) 

200,000       
(อบต.) 

จ านวน
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ 
ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองคลัง 

2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. ผู้น า
ชุมชน ข้าราชการและ
พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขา
กระปุก 

เพื่อให้สมาชิก อบต. 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีได้
ศึกษาการปฏิบัติ งานของ
หน่วยงานอื่น ๆและ
น ามาปรับปรุงการท างาน
ของตนเอง 

อบรมและศึกษาดูงาน
ให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. ผู้น า
ชุมชน ข้าราชการและ
พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขา
กระปุก จ านวน 1 ครั้ง 

250,000  
(อบต.) 

250,000  
(อบต.) 

250,000  
(อบต.) 

250,000  
(อบต.) 

250,000  
(อบต.) 

จ านวนคณะ
ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท่ี
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ผู้น าชุมชน  
ข้าราชการและ
พนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขา
กระปุก สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

3 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขากระปุก 

- เพื่อส่งเสริมให้คณะ
ผู้บริหาร,สมาชิกสภา 
อบต.,พนักงานส่วนต าบล
มีคุณธรรมจริยธรรมใน
หารปฏิบัติงาน 
- เพื่อเป็นการสร้างความ
สามัคคีภายในหน่วยงาน 

อบรมให้ความรู้ แก่ 
-คณะผู้บริหาร 
-สมาชิกสภา อบต. 
-พนักงานส่วนต าบล 
-ครูผู้ดูแลเด็ก 
-พนักงานจ้าง 
จ านวน 1 ครั้ง 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

-คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล,ครู
ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง
มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ 
-เกิดความสามัคคี
ปรองดองภายใน
หน่วยงาน 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 



๙๙ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
เขากระปุก 

เพื่อส่งเสริมให้คณะ
ผู้บริหาร,สมาชิกสภา 
อบต.,พนักงานส่วน
ต าบลมีคุณธรรม
จริยธรรมในหาร
ปฏิบัติงาน 

อบรมให้ความรู้แก่ 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ข้าราชการ
และพนักงาน จ านวน 
1 ครั้ง 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
ข้าราชการและ
พนักงานมีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

5 โครงการการจัดงานพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลเขากระปุก ได้
ธ ารงไว้ซ่ึงพิธีการทาง
ศาสนาและได้มีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
จงรักภักดี ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมทาง
ศาสนา/รัฐพิธี จ านวน 
7 ครั้ง 

120,000 
 (อบต.) 

120,000 
(อบต.) 

120,000 
 (อบต.) 

120,000 
 (อบต.) 

120,000 
 (อบต.) 

จ านวนครั้งท่ี
จัดกิจกรรม
ทางศาสนา/รัฐ
พิธี 

ประชาชนได้เห็น
คุณค่าของพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี อันดี
งามเพื่ออนุรักษ์และ
สืบทอดต่อไปยัง
ลูกหลาน 

ส านักปลัด 

6 โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิม     
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิน 
ทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความจงรักภักดี และ
เป็นการเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ติดตั้งซุ้มเฉลิม     
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว จ านวน ๑ 
แห่ง 

- ๑๕๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

- - - ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
จงรักภักดี และ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๐๐ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการบริหารอ านวยการ
ศูนย์ประสานการปฏิบัติการ
ร่วม และอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอท่ายาง (ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน) 

เพื่อให้มีสถานท่ีกลาง
ในการประสานงาน
การช่วยเหลือ
ประชาชน ตาม
อ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่ออุดหนุนการ
ด าเนินโครงการ
บริหารอ านวยการ
ศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติการร่วม และ
อ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอ าเภอ
ท่ายาง (ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน)
จ านวน 1 ครั้ง 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

จ านวนครั้งท่ี
อุดหนุนโครงการ
บริหาร
อ านวยการศูนย์
ประสานการ
ปฏิบัติการร่วม 
และอ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ าเภอท่า
ยาง (ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน) 

มีสถานท่ีกลางในการ
ประสานงานการ
ช่วยเหลือประชาชน 
ตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

8 โครงการจัดการเลือกตั้ง 
ผู้บริหาร อบต.และสมาชิก
สภา อบต. 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ของ ผู้บริหาร อบต.
และสมาชิกสภา 
อบต.เขากระปุก 
ตามท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 

จัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร อบต.และ
สมาชิกสภา อบต. 
กรณีครบวาระและ
แทนต าแหน่งท่ีว่าง 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการ
เลือกตั้ง 

อบต.เขากระปุก
สามารถจัดการ
เลือกตั้งของ อบต.เขา
กระปุก ตามท่ี
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๐๑ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนาความรู้ให้
ทันกับ กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และหนังสือสั่ง
การในปัจจุบัน 

1.เพื่อทบทวน
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หนังสือสั่ง
การในปัจจุบัน 
2.เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง พ้นข้อ
ทักท้วงจากหน่วย
ตรวจสอบภายในและ
หน่วยตรวจสอบ
ภายนอก 

ข้าราชการ พนักงาน
ภารกิจและพนักงาน
ท่ัวไป มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หนังสือสั่ง
การในปัจจุบัน และ
จัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
ได้ถูกต้องครบถ้วน 

5,300 
(อบต.) 

 

5,300 
(อบต.) 

 

5,300 
(อบต.) 

 

5,300 
(อบต.) 

 

5,300 
(อบต.) 

 

ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้รับการ
ฝึกอบรม 

ข้าราชการ พนักงาน
ภารกิจและพนักงาน
ท่ัวไป มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานตาม
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หนังสือสั่ง
การในปัจจุบัน และ
จัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
ได้ถูกต้องครบถ้วน 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



๑๐๒ 
 

๔.๒ แผนงาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงศาลา
กลางหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 

เพื่อพัฒนาศาลากลาง
หมู่บ้านให้ใช้งานได้
อย่างเหมาะสม 

ปรับปรุงศาลากลาง
หมู่บ้าน ตามแบบท่ี 
อบต. ก าหนด จ านวน 
1 แห่ง 

200,000 
(อบต.) 

- - - - ศาลากลาง
หมู่บ้านท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีอาคารใช้ได้
อย่างเหมาะสม สนอง
ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงศาลา
กองทุนหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 

เพื่อพัฒนาศาลา
กองทุนหมู่บ้านให้ใช้
งานได้อย่างเหมาะสม 

ปรับปรุงศาลากองทุน
หมู่บ้าน ตามแบบท่ี 
อบต. ก าหนด จ านวน 
1 แห่ง 

- - 200,000 
(อบต.) 

- - ศาลากองทุน
หมู่บ้านท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีอาคารใช้ได้
อย่างเหมาะสม สนอง
ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงศาลา
กลางหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6  
(บริเวณบ้านนายเฉิบ 
ฉาบทอง) 

เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานท่ีให้ใช้
งานได้อย่างเหมาะสม 

ปรับปรุงศาลากลาง
หมู่บ้าน ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด  จ านวน  
1  แห่ง 

- - - 200,000 
(อบต.) 

- ศาลากลาง
หมู่บ้านท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีอาคารใช้ได้
อย่างเหมาะสม สนอง
ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
เพิ่มเติมห้องน้ าศาลา
กลางหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12  

เพื่อพัฒนาอาคาร
สถานท่ีให้ใช้งานได้
อย่างเหมาะสม 

ปรับปรุงเพิ่มเติม
ห้องน้ า ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด จ านวน 
1 แห่ง 

- - - 200,000 
(อบต.) 

- ห้องน้ าท่ีได้
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีห้องน้ า
ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
สนองความต้องการ
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

กองช่าง 

5 โครงการติดตั้งเสียงตาม
สายหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6  

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบข่าวสารต่าง ๆ 
และทราบการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

ติดตั้งเสียงตามสาย 
จ านวน 1 แห่ง 

450,000 
(อบต.) 

- - - - เสียงตามสายท่ี
ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

กองช่าง 
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๑๐๓ 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการติดตั้งเสียงตาม
สายหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบข่าวสารต่าง ๆ 
และทราบการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

ติดตั้งเสียงตามสาย 
จ านวน 1 แห่ง 

- - 450,000 
(อบต.) 

- - เสียงตามสายท่ีได้
มาตรฐาน จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการ
ปฏิบัติงานของ 
อบต. 

กองช่าง 

7 โครงการติดตั้งเสียงตาม
สายหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8  

เพื่อให้ประชาชนได้
ทราบข่าวสารต่าง ๆ 
และทราบการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

ติดตั้งเสียงตามสาย 
จ านวน 1 แห่ง 

- - - - 450,000 
(อบต.) 

เสียงตามสายท่ีได้
มาตรฐาน จ านวน 
1 แห่ง 

ประชาชนได้ทราบ
ข่าวสารต่าง ๆ และ
ทราบการ
ปฏิบัติงานของ 
อบต. 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมห้องน้ า อบต. 
เขากระปุก 

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบายในการ
ให้บริการประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมา
ติดต่อราชการ 

ปรับปรุง ซ่อมแซม
และต่อเติมห้องน้ าผู้
พิการ อบต.เขา
กระปุก ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด จ านวน 
2 แห่ง 

250,000 
(อบต.) 

- - - - ห้องน้ าท่ีได้
มาตรฐาน จ านวน 
2 แห่ง 

ประชาชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีมาติดต่อราชการ
ได้รับความสะดวก 
สบายมากขึ้น 

ส านักปลัด 
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