
แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบูรณาการจัดท าแผนและ เพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัด ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการประชาชนมีส่วนร่วมส านักงานปลัด

ประสานแผนพัฒนาระดับต าบล ท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในการจัดท าแผนพัฒนา ในการประสานแผน

2 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้ จัดอบรมให้ความรู้กับ 20,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการประชาชนมีส่วนร่วมส านักงานปลัด
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ผู้มีส่วนร่วมในการจัดท า มีความรู้ในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถ่ินท้ัง 10 แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หมู่บ้าน

20,000 40,000 70,000 70,000 70,000
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รวมจ านวน  2  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
6.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน

6.1แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหาร เพ่ือศึกษาวิธีและแนวทางการ จัดอบรมและศึกษาจาก 400,000 400,000 500,000 500,000 ร้อยละของกิจกรรมมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ ส านักงานปลัด

สมาชิกสภาท้องถ่ิน ท างานในองค์กรให้มีประสิทธิ แหล่งเรียนรู้ภายนอก ท่ีด าเนินการเลือกต้ังการเลือกต้ัง
ภาพเพ่ิมมากข้ึน

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้การ จัดอบรมและศึกษาจาก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วมมีความรู้และพัฒนา ส านักงานปลัด
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ สร้างเครือข่าย กับองค์กรอ่ืน แหล่งเรียนรู้ภายนอก โครงการ ศักยภาพการท างาน
งานของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา แลกเปล่ียนเรียนรู้และศึกษา
ท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบลและ ดูงานนอกสถานท่ี
พนักงานจ้าง

3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือฝึกอบรมความรู้ คุณธรรม จัดอบรมให้ความรู้ 30,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละจ านวนกิจกรรมมีความรู้คุณธรรม ส านักงานปลัด
บุคลากรในองค์กร จริยธรรมการปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรในองค์กร ท่ีจัดอบรม จริยธรรมในองค์กร

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้ จัดฝึกอบรมและเรียนรู้ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รัอยละของผู้เข้าร่วมมีความรู้และพัฒนา ส านักงานปลัด
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บริการและการปฏิบัติงาน การฝึกทักษะด้านต่างๆ โครงการ ศักยภาพการท างาน
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ครูศูนย์ฯ คณะผู้บริหาร  สมาชิกฯ
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6.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน
6.2แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการเพ่ิมพูนศักยภาพการท างาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้ จัดฝึกอบรมและเรียนรู้ 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วมพนักงานมีศักยภาพ ส านักงานปลัด

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง บริการและการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรในองค์กร โครงการ ในการท างานท่ีดี
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

6 โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพ่ิมพูน เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้และ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วมพนักงานมีศักยภาพ ส านักงานปลัด
ศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี โครงการ ในการท างานท่ีดี
ในองค์กร(OD)

7 โครงการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้ จัดอบรมให้ความรู้กับ 20,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วมผู้เข้าร่วมโครงการมี ส านักงานปลัด
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ผู้มีส่วนร่วมในการจัดท า โครงการ ความเข้าใจการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถ่ินท้ัง 10 แผนพัฒนาท้องถ่ิน
หมู่บ้าน

8 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของประชาชนมีศูนย์ให้บริการช่วยส านักงานปลัด
ท่ีเข้ารับบริการ เหลือประชาชนเร่ือง

ต่างๆ
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6.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

อุดหนุนอบต.ในพ้ืนท่ีอ าเภอ
ทุ่งศรีอุดมท่ีให้บริการ
สถานท่ีกลางประชาชน

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

6.2แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานสถานท่ีกลางอ านวย
ความสะดวกประชาชน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในงานส านักงาน อบต. 430,500 98,400 205,900 0 0 ร้อยละของความส าเร็จมีครุภัณฑ์เพ่ือใช้งานส านักงานปลัด

1)แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1.ตู้เก็บเอกสาร40ช่อง 7,000 ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานและให้บริการ
2.เคร่ืองถ่ายเอกสาร 120,000 ประชาชน
3.พัดลมไอน้ า 3 เคร่ือง 57,000

2)งานธุรการ 4.ตู้เก็บเอกสาร40ช่อง 7,000
5.ตู้เหล็ก 2 บาน 5,500

3)งานวิเคราะห์ฯ 6.ตู้เก็บเอกสาร40ช่อง 7,000
4)งานบริหาร(หัวหน้าส านัก) 7.ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง 7,000
5)งานการเจ้าหน้าท่ี 8.ตู้เก็บเอกสาร 40 ช่อง 7,000

9.เต๊นฑ์สนาม 25,000
10.โต๊ะขาว 20 ตัว 40,000
11.เคร่ืองปรับอากาศ 56,000
12.ตู้เหล็ก 2 บาน 5,500
13.ตู้4ล้ินชัก 1 หลัง 7,900

6)งานบริหาร(หัวหน้าส านัก) 14.ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง 8,000
7)แผนงานรักษาความสงบฯ 13.ตู้เหล็กชนิด 2 บาน 5,500 5,500

14.โต๊ะท างาน 2 ตัว 10,000
8)แผนงานบริหารงานคลัง 15.เคร่ืองถ่ายเอกสาร 100,000 กองคลัง

16.เคร่ืองพิมพ์เช็ค 25,000
17.ตู้เอกสารรางเล่ือน 100,000
18.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 21,000
19.เคร่ืองพิมพ์เอกสาร 7,900

9.แผนงานเคหะและชุมชน 20.พระบรมฉายาลักษณ์ 100,000 กองช่าง
10.งานกิจการสภา 21.เคร่ืองปรับอากาศ 34,000 กิจการสภา

จ านวน 2 เคร่ือง
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งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

6.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน
6.2แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยของประชาชน



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงานส านักงาน อบต. 35,900 48,000 48,900 0 0 ร้อยละของความส าเร็จมีครุภัณฑ์เพ่ือใช้งานส านักงานปลัด

1.งานส านักงานปลัด 1.เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 12,000 ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานและให้บริการ
จ านวน 1 เคร่ือง ประชาชน
2.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 2,100
เอนกประสงค์ 3 เคร่ือง

2.งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 3.เคร่ืองพิมพ์เอกสาร 15,000
3.งานป้องกันฯ 4.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,000 16,000
4.งานบริหารงานคลัง 5.เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 7,900 กองคลัง

6.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,000
7.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 1,400
เอนกประสงค์ 2 เคร่ือง

5.กองการศึกษาฯ 8.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,000 กองการศึกษาฯ
9.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 1,400
เอนกประสงค์ 2 เคร่ือง

6.กองช่าง 10.โน๊ตบุ๊ค 1 เคร่ือง 22,000 กองช่าง
11.เคร่ืองพิมพ์เอกสาร 6,300
12.เคร่ืองอ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ 1 เคร่ือง 700
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยของประชาชน

6.2แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
6.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน

งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก



แบบ ผ.02

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ในงานป้องกันฯ 1.ตู้ไฟสามเหล่ียมหยุดตรวจ

แบบ 15,000 อัตราจ านวนคร้ังในการมีครุภัณฑ์ใช้งานป้องกันส านักงานปลัด

กล่องไฟ 1 ชุด ใช้ประโยชน์

12 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ดับเพลิง เพ่ือใช้ในงานป้องกันฯ 0 0 35,000 0 0 อัตราจ านวนคร้ังในการมีครุภัณฑ์งานดับเพลิงส านักงานปลัด
1.หัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบ 30,000 ใช้ประโยชน์
แท่นปืน จ านวน 1 ตัว
2.ข้อต่อสายดับเพลิง 5,000
(ข้อต่อสวมเร็ว 2 ตัว)

13 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือใช้ในงานส านักงาน 10,000 อ้ตราจ านวนคร้ังในการมีครุภัณฑ์ใช้งานเล่ือยส านักงานปลัด
1.งานป้องกันฯ 1.เล่ือยยนต์ เล่ือยโซ่ ใช้ประโยชน์

จ านวน 1 เคร่ือง

14 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือใช้ในงานส านักงาน 150,000 อ้ตราจ านวนคร้ังในการมีครุภัณฑ์ใช้งานเล่ือยส านักงานปลัด
เผยแพร่ 1.งานบริหารงานท่ัวไป 1.ชุดเคร่ืองเสียงห้อง ใช้ประโยชน์

ส าหรับห้องประชุม
พร้อมติดต้ัง
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6.2แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งบประมาณ ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
6.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ อ าเภอทุ่งศรีอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยของประชาชน


