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ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่  - 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสรุินทร์  ยุทธศาสตร์ที่ - 
 1. ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและความสงบเรียบรอ้ย  
 1.1 แผนงาน   บริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกองคลังเผยแพร่ความรู้
ด้านการเงิน การคลัง และภาษี
เคลื่อนที่พบประชาชน 

เพื่อเผยแพร่ความรู้
ด้านการเงิน  
การคลัง และภาษี
เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

ประชาชนต าบล
ตาอ็อง 
หมู่ที่ 1 - 16  

- - 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
งานกองคลัง 

1. ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจงานด้าน
บริการเก่ียวกับ
การเงิน 
2. ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจงานด้าน
บริการเก่ียวกับ
การพัสดุ 
3. ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้าน
บริการเก่ียวกับ
ภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมฯ 
 

กองคลัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการบริการเก็บภาษีนอก
สถานที่ 

เพื่อบริการให้กับ
ประชาชนในการ
ช าระภาษี 
 

ประชาชนผู้ต้อง
ช าระภาษีตาม
กฎหมาย  

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ช าระ
ภาษี 

สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

3 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้ระบบ
จัดเก็บภาษีมีระบบ
ที่แน่นอน และ
สามารถตรวจสอบ
ได้แน่นอน 
-เป็นการเพิ่มรายได้  
สามารถัดเก็บภาษี
ต่างๆได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง เป็นธรรม 
และสะดวกรวดเร็ว 

จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินให้
ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมดของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็อง 

- - 70,000 70,000 70,000 ความส าเร็จ
ของพื้นที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

- อบต. มีฐาน
ทางด้านการ
คลังท้องถิ่น
อย่างครบถ้วน
และถูกต้อง 
- อบต. มีการ
จัดเก็บภาษีที่นา
แน่นอนและ
เป็นธรรม 

กองคลัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารกิจการและการบ ารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้ความรู้
เก่ียวกับการบริหาร
กิจการประปาและ
การบ ารุงรักษา
ระบบน้ าประปา 
- เพื่อให้ความรู้
เก่ียวกับการบริหาร
จัดการน้ าประปา 
- เพื่อให้สามารถ
บริหารกิจการและ
บ ารุงรักษาระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน
ได้ด้วยตนเอง 

เจ้าหน้าที่และ
คณะกรรมการ
บริการกิจการและ
บ ารุงรักษา
น้ าประปาหมู่บ้าน 

- - 70,000 70,000 70,000 เจ้าหน้าที่และ
คณะกรรมการ
บริหารกิจการ
และ
บ ารุงรักษา
ระบบประปา
หมู่บ้าน
ด าเนินการ
ด้วยตนเอง 

- สามารถ
บริหารจัดการ
ประปาและการ
บ ารุงรักษา
ระบบน้ าประปา 
- สามารถ
บริหารจัดการ
น้ าประปา 
-สามารถบริหาร
กิจการและ
บ ารุงรักษา
ระบบน้ าประปา
หมู่บ้านได้ด้วย
ตนเอง 

กองคลัง 
ส านักปลัด 

5 โครงการส ารวจและประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

เพื่อส ารวจและ
ประเมินความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการตาม
ภารกิจหน้าที่ ของ 
อบต. 
 

16 หมู่บ้าน - - 40,000 40,000 40,000 ผู้ใช้บริการ 
จ านวน  
16 หมู่บ้าน 

การให้บริการ
ประชาชนมีการ
พัฒนามาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตเพื่อความโปร่งใส 

เพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 

คณะผู้บริหาร/ส.
อบต. /จนท. 
อบต. 

- - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ 

มีความโปร่งใส
ในการท างาน 

ส านักปลัด 

7 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษา
ความสะอาด (แม่บ้าน) 

เพื่อความสะอาด 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
ส านักงาน 
 

จ านวน 1  คน - - 102,000 108,000 108,000 ความสะอาด
และเป็น
ระเบียบของ 
สนง. 

ส านักงานมี
ความสะอาด 
เป็นระเบียบ 

ส านักปลัด 

8 จ้างเหมาบริการเวรยามรักษา
ความปลอดภัยของ อบต.  

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน ของ 
อบต. 
 

จ านวน 1  คน - - 102,000 108,000 108,000 ความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน ของ 
อบต. 

ทรัพย์สินของ
ทางราชการไม่
สูญหาย 

ส านักปลัด 

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของหมู่บ้านให้
น่าอยู่  น่ามอง  
สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
 

16 หมู่บ้าน - - 400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

หมู่บ้านสะอาด 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการรับเสด็จ เพื่อใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการรับ
เสด็จ 
 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ  
ในการรับเสด็จ 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้งที่
ด าเนินงาน 

การด าเนินการ
เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ส านักปลัด 

11 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให้กับบุคลากร
ท้องถิ่น 

คณะผู้บริหาร ,  
ส.อบต. จนท . 
อบต. 

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
การพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ส านักปลัด 

12 โครงการจิตอาสาพระราชทาน 
904  วปร. (จอส. 904 วปร.) 

เพื่อให้เกิดความ
ส านึกที่ดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
และร่วมสานต่อ
โครงการจิตอาสา
พระราชทานตาม
แนวพระราชด าริ 

คณะผู้บริหาร
พนักงาน   
สมาชิกสภาฯ 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
ประชาชน 

- - 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการเกิด
ความส านึกที่ดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
และร่วมสานต่อ
โครงการจิต
อาสา
พระราชทาน
ตามแนว
พระราชด าริ 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการ 5 ส เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ในการท างาน 

จนท. ของ อบต.  - - - - - ความสะอาด 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

งานมีความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 
สามารถสืบค้น
ได้ทันท่วงที 
บริบทมีความ
สะอาด 
 

ส านักปลัด 

รวม - - 1,204,000 1,216,000 1,216,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสรุินทร์  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคนและสงัคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
 1. ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและความสงบเรียบรอ้ย  
 1.1 แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ
การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชนในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 
 

ประชาชนรู้จักวิธี
จัดการกับภัยพิบัติ 

- - 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้ที่
ผ่านการอบรม 

ประชาชน
สามารถจัดการ
กับอัคคีภัยได้ 

ส านักปลัด 

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

เพื่อรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนน
และให้บริการ
ประชาชนที่
เดินทางในช่วง
เทศกาล 
 

ลดจ านวน
ผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากการ
เดินทางในช่วง
เทศกาล 

- - 95,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

ส านักปลัด 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพื่อรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนน
และให้บริการ
ประชาชนที่
เดินทางในช่วง
เทศกาล 

ลดจ านวน
ผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากการ
เดินทางในช่วง
เทศกาล 

- - 95,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้บาดเจ็บและ
เสียชีวิต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เสริม
ทักษะการปฏิบัติงานของ อปพร.  

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
 

ให้ความรู้ ทบทวน
ความเข้าใจ และ
เสริมทักษะในการ
ปฏิบัติงาน  

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวน อป
พร. ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

อปพร. สามารถ
ปฏิบัติงานอย่าง
มีทักษะและเกิด
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

5 
 

ก่อสร้างอาคารศูนย์อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
 
 
 

เพื่อใช้เป็น
ปฏิบัติงานของ  
อปพร. , พนักงาน
ประจ าศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย  และเก็บ
รักษาครุภัณฑ์ของ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

อาคารศูนย์
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน และศูนย์
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง (ตามแบบ
ของ อบต.) 

- - 900,000 900,000 900,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ 

มีห้อง
ปฏิบัติงานของ 
อปพร. , 
พนักงานประจ า
ศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย  และ
เก็บรักษา
ครุภัณฑ์ของ
งานป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการจัดท าแนวก้ันไฟพื้นที่
สาธารณประโยชน์  

เพื่อป้องกันเหตุ
อัคคีภัยลุกลามเข้า
พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ 
 

ไม่เกิดอัคคีภัยใน
พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์  

- - 20,000 20,000 20,000 2 แห่ง พื้นที่สาธารณะ
ได้รับการ
ป้องกันด้าน
อัคคีภัย 

ส านักปลัด 

7 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
(หน่วยกู้ชีพกู้ภัย) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็อง 

เพื่อให้บริการ
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน แก่ 
ประชาชน และให้
ความช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุสา
ธารณภัยในพื้นที่
รับผิดชอบและ
ตามที่ร้องขอจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ 
 

สามารถให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนและผู้
ประสบเหตุสา
ธารณภัยได้อย่าง
ถูกต้องและทันต่อ
เหตุการณ์ 

- - 540,000 540,000 540,000 จ านวน
ประชาชนที่
รับบริการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินและ
ได้รับบริการ
ทางการแพทย์
ฉุกเฉินอย่าง
ทันท่วงที 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการจัดท าเครื่องหมาย
จราจร 

เพื่อให้ผู้ใช้ถนน
ปฏิบัติตาม
เครื่องหมายจราจร 

เกิดความ
ปลอดภัยกับผู้ใช้
ถนน 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวน
เครื่องหมาย
จราจร 

ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนน
ปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย่าง
เคร่งครัด ไม่
เกิดอุบัติเหตุ 

ส านักปลัด 

9 โครงการอบรมให้ความรู้
กฎหมายจราจร 

เพื่อให้ประชาชน
เข้าใจและปฏิบัติ
ตามกฎหมายจาร
จร 

ประชาชนมี
ความรู้เข้าใจและ
สามารถปฏิบัติ
ตามกฎจราจรได้
อย่างปลอดภัย 

- - 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมผ่านการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนที่เข้า
รับการฝึกอบรม
มีความรู้เข้าใจ
และสามารถ
ปฏิบัติตามกฎ
จราจรได้อย่าง
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

รวม - - 2,050,000 2,060,000 2,060,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่  - 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสรุินทร์  ยุทธศาสตร์ที่ - 
 1. ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและความสงบเรียบรอ้ย  
 1.1 แผนงาน   การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจ้างเวรยามรักษาความ
ปลอดภัย 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยของ
ทรัพย์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก  
3 แห่ง 

- - 180,000 180,000 180,000 ความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

ทรัพย์สินของ
ทางราชการไม่
สูญหาย 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม - - 180,000 180,000 180,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่  - 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสรุินทร์  ยุทธศาสตร์ที่ - 
 1. ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและความสงบเรียบรอ้ย  
 1.1 แผนงาน   เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรม พรบ. การควบคุม
อาคาร การขุดดิน ถมดิน และผัง
เมือง 

เพื่อให้ความรู้กับ
ประชาชนเก่ียวกับ
พรบ. การควบคุม
อาคาร การขุดดิน 
ถมดิน และผังเมือง 
 

ประชาชน 16 
หมู่บ้าน 

- - 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ความพึงพอใจ 

ประชาชน
ปฏิบัติได้ตาม
กฎหมาย
ก าหนด 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงและต่อเติม 
โรงจอดรถ 

เพื่อให้บริการ/
อ านวยความ
สะดวกประชาชนผู้
มาติดต่อราชการ 
 

จ านวน 1 แห่ง - - 200,000 200,000 - โรงจอดรถที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การมารับ
บริการ 

กองช่าง 

รวม - - 250,000 250,000 50,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและความสงบเรียบร้อย 
 1.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด 

เพื่อให้ความรู้การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน 
16 หมู่บ้าน 

- - 80,000 80,000 80,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม/
ความพึงพอใจ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด 

2 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

16  หมู่บ้าน - - 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดอบรมกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน/พรบ. ข้อมูล
ข่าวสาร 

เพื่อให้ความรู้
เก่ียวกับกฎหมาย
ในชีวิตประจ าวัน/
พรบ. ข้อมูล
ข่าวสาร 

ประชาชน 16 
หมู่บ้าน/จนท. 
อบต. 

- - 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม/
ความพึงพอใจ 

โครงการ/กิจกรรม 
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
กฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน/
พรบ. ข้อมูล
ข่าวสาร 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจัดประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน 

ประชาชน 16 
หมู่บ้าน 
คกก. แผนของ 
อบต. 
จนท. ที่เก่ียวข้อง 
 

- - 50,000 50,000 50,000 โครงการ/
กิจกรรมที่
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน 

ทราบปัญหา
และความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

รวม - - 260,000 260,000 260,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่  4   ยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ  อปท. ในเขตจังหวัดสรุินทร์  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคนและสงัคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
 1. ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและความสงบเรียบรอ้ย  
 1.1 แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ า 
ส าหรับรถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ เพื่อใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อใช้เป็นจุดจ่าย
น้ าให้กับรถบรรทุก
น้ าเพื่อให้บริการ
ประชาชน และใช้
ระงับอัคคีภัย 

สามารถใช้จ่ายน้ า
เพื่อให้การ
ช่วยเหลือ
ประชาชน เม่ือ
เกิดภัยแล้ง และ
อัคคีภัย 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้งที่
ใช้งานจุดจ่าย
น้ า 

เพื่อให้การ
ช่วยเหลือ
ประชาชน เม่ือ
เกิดภัยแล้ง 
และอัคคีภัย 

ส านักปลัด 

2 โครงการก่อสร้างโรงจอด
รถบรรทุกน้ าฯ และรถกู้ชีพกู้ภัย 

เพื่อใช้เป็นสถานที่
จอดรถฯ ตรวจเช็ค
รถ เตรียมความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

ขนาด กว้าง 6 
เมตร ยาว 12 
เมตร สูง 4.5 
เมตร 

- - 150,000 150,000 150,000 ความคล่องตัว
ในการปฏิบัติ
หน้าที่/ครั้งที่
ด าเนินการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

ใช้เป็นที่เก็บ
รักษารถของ
ทางราชการ 

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดท าป้ายบอกทาง/
ป้ายหมู่บ้าน 
 
 

เพื่อจัดท าป้ายบอก
ทาง/ป้ายหมู่บ้าน 

16 หมู่บ้าน - - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 
/ผู้เดินทาง 

อ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจร/เดินทาง 

ส านักปลัด 

 



 

-230- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและ
ปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภา 
อบต. 

เพื่อปรับปรุงห้อง
ประชุมสภา อบต. 

จ านวน 1 หลัง - - 400,000 400,000 400,000 ห้องประชุม
สภาได้รับการ
ปรับปรุง 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.  เพื่อปรับปรุงรั้ว 
อบต. 

ยาว  400 เมตร 
สูง  160  เมตร 
จ านวน 1 แห่ง 

- - 500,000 500,000 500,000 รั้ว อบต.  
ที่ได้รับที่
ปรับปรุง 

เพิ่มความ
ปลอดภัยให้กับ
สถานที่ราชการ 
 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงป้าย อบต.  เพื่อปรับปรุงป้าย 
อบต. 

จ านวน 1 ป้าย - - 50,000 50,000 50,000 ป้าย อบต.  
ที่ได้รับที่
ปรับปรุง 
 

องค์การมีบริบท
ที่สวยงาม 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู เพื่อก่อสร้างซุ้ม
ประตูเพื่อความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
สวยงาม 

สร้างบริบท 
ที่สวยงาม  ให้กับ
หมู่บ้าน 
 

- - 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

เพิ่มบริบทที่
สวยงามให้กับ
หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างห้องประชุม
สภา อบต. 

เพื่อก่อสร้างห้อง
ประชุมสภา อบต. 
 

จ านวน  1 หลัง - - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ส าหรับประชุม 
สัมมนา  ของ
พนักงาน  และ
บุคลลภายนอก 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการสวนหย่อมเฉลิมพระ
เกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชพิธี
ราชาภิเษก  รัชกาลที่  10 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก 
 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาอ็อง 

- 500,000 500,000 - - ประชาชนใน
ต าบลตาอ็อง 
มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
จิตส านึกใน
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กองช่าง 

รวม - 500,000 5,450,000 5,450,000 4,950,000    
 

 

 

 

 


