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ผ 01

ยุทธศาสตร์จังหวัด

      ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมัน่คงของพ้ืนที่

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

      ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชนและการบริหารจัดการที่ดี

5.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาศักยภาพของบคุลากร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่นมีความรู้ จดัส่งบุคลากรของท้องถิ่นเข้ารับการ 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ10 ของ บุคลากรของท้องถิ่นมี สนง.ปลัด อบต.

ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติ อบรม ศึกษาดูงานจากหน่วยงานอืน่ๆ บุคลากรเข้ารับ ความรู้ความเข้าใจในการ
หน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย การอบรมฯ บริหารงานมากขึ้น

2 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม จดัฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาด้าน 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจของ บุคลากรของท้องถิ่น มีจติ สนง.ปลัด อบต.
และจรรยาบรรณแกบุ่คลากร คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ผู้เข้าร่วมอบรม ส านึกในด้านคุณธรรม 

ของบุคลากร จริยธรรมและจรรยาบรรณ
สามารถน ามาปรับใช้กบัการ
ท างาน

3 อบรมผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงาน อบต.เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และ อบรมผู้บริหาร สมาชิก อบต. และฃ 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจของ ผู้บริหาร สมาชิก อบต.และ สนง.ปลัด อบต.
พนักงาน อบต. มีความเข้าใจใน พนักงาน อบต. และศึกษาดูงานใน ผู้เข้าร่วมอบรม พนักงาน อบต. มีความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตน สถานที่ที่ประสบความส าเร็จด้านการ ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

บริหารฯ

               รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)

องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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5.2 แนวทางการพฒันา การพฒันาประสิทธิภาพการใหบ้ริการประชาชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 จดัซ้ือครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ จดัซ้ือครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการ 200,000 200,000 200,000 ครุภัณฑ์ การปฏิบัติงานของ อบต. สนง.ปลัด อบต.

ราชการ ปฏิบัติราชการ เช่น โต๊ะ เกา้อี ้ตู้ เป็นไปด้วยความรวดเร็วและ กองคลัง,กองช่าง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ มีประสิทธิภาพ กองการศึกษาฯ

2 บริการอนิเตอร์เน็ตต าบล เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ มีสถานที่และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไว้ 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนได้รับความสะดวก สนง.ปลัด อบต.
ประชาชนผู้รับบบริการ บริการประชาชนอย่างเพียงพอ ประชาชน ในการรับบริการ

3 พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ ปรับปรุงและลดขั้นตอนในการปฏิบัติ 5,000 5,000 5,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนได้รับความสะดวก สนง.ปลัด อบต.
สารสนเทศ ประชาชนผู้รับบบริการ งานและจดัให้มีศูนย์บริการร่วมครบ ประชาชน ในการรับบริการ กองคลัง,กองช่าง

วงจร กองการศึกษาฯ
4 ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ที่ท าการ อบต. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม ที่ท าการ 50,000 50,000 50,000 ที่ท าการ อบต. การปฏิบัติงานของ อบต. สนง.ปลัด อบต.

ราชการและอ านวยความสะดวกให้ อบต. ได้รับการปรับปรุง เป็นไปด้วยความรวดเร็วและ
ประชาชนผู้รับบบริการ ซ่อมแซม ต่อเติม มีประสิทธิภาพ

5 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเกบ็ จดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียน 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของรายได้ อบต.จดัเกบ็รายได้เพิ่มขึ้น กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีและเพื่อเพิ่มรายได้ของ อบต. ทรัพย์สิน ที่เพิ่มขึ้น

จดัเกบ็ได้
6 โครงการออกบริการจดัเกบ็ภาษี เพื่อพบปะรับฟังปัญหาของประชาชน บริการจดัเกบ็ภาษีตามหมูบ่้าน 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของรายได้ อบต.จดัเกบ็รายได้เพิ่มขึ้น กองคลัง

เคล่ือนที่  และเน้นให้บริการในเชิงรุกและเพื่อ จ านวน 15 หมูบ่้าน ที่เพิ่มขึ้น
เพิ่มรายได้ของ อบต.

7 ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ เพื่อประเมินความพึงพอใจของ ด าเนินการจา้งหน่วยงาน เพื่อประเมิน 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ต่อ อบต. น าข้อมูลที่ได้มาพัฒนา ส านักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ประชาชนในการให้บริการ ความพึงพอใจ ความพึงพอใจ ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้

ของประชาชน มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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5.3 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ จดัเวทีประชาคมหมูบ่้าน/ต าบล เพื่อ 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ สนง.ปลัด อบต.

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง จดัท า ทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน ประชาชน พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
และแผนพัฒนาสามปี,ประชุมสภา มากขึ้น
อบต. สัญจร,นายกพบประชาชนสัญจร

2 อดุหนุนสภาองค์กรชุมชน เพื่อให้สภาองค์กรมีส่วนร่วมในการ อดุหนุนสภาองค์กรชุมชน 15,000 15,000 15,000 ความพึงพอใจของ สภาองค์กรชุมชนมีส่วนร่วม สนง.ปลัด อบต.
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น

3 พัฒนาศักยภาพประชาคมหมูบ่้านเข้มแข็ง เพื่อให้ประชาคมหมูบ่้านมีส่วนร่วม อดุหนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา 75,000 75,000 75,000 ความพึงพอใจของ ประชาคมหมูบ่้านมีส่วนร่วม สนง.ปลัด อบต.
ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ศักยภาพประชาคมหมูบ่้าน ประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น

4 บริหารจดัการศูนย์ประสานการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสนับสนุนโครงการตามนโยบาย อดุหนุนงบประมาณตามโครงการ 10,000 10,000 10,000 อดุหนุนงบประมาณ การสนับสนุนภารกจิของ สนง.ปลัด อบต.
หน่วยสนับสนุนภารกจิ ของ อปท. ของรัฐบาล พัฒนาศักยภาพหน่วยสนับสนุนฯ ใหก้บัศูนย์ประสานฯ อปท.เกดิความสะดวก รวด

เร็ว มีการประสานเชื่อมโยง
อย่างต่อเนือ่ง

5 โครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรวมในการ ประชาคมหมูบ่้านเข้าร่วมเป็น 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ สนง.ปลัด อบต.
พัฒนาท้องถิ่นของตนเองและป้องกนั คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประชาชน พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
แกไ้ขและปราบปรามการทุจริต คณะกรรมการตรวจการจา้ง และ
คอรัปชั่นใน อปท. คณะกรรมการอืน่ๆร่วมกบั อบต.

5.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการปกครอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ถึง ให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการ 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของ ประชาชนมีความรู้ความ สนง.ปลัด อบต.

ระบอบประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของตนตามรัฐะรรมนูญปกครองระบอบประชาธิปไตยและ ประชาชน เข้าใจเกีย่วกบัการปกครอง
การเลือกต้ังทุกระดับ ระบอบประชาธิปไตยและ

การเลือกต้ังทุกระดับ
2 จดัการเลือกต้ังและสนับสนุนการเลือกต้ังใน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ถึง จดัการเลือกต้ังกรณีต าแหน่งว่าง 100,000 100,000 100,000 ประชาชนออกมา ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิ สนง.ปลัด อบต.

ระดับต่างๆ สิทธิและหน้าที่ของตนตามรัฐะรรมนูญสนับสนุนการเลือกต้ังในระดับต่างๆ ใช้สิทธิในการเลือก และหน้าที่ของตน
ต้ังมากกว่าร้อยละ
70

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์


