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1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานแก่สมาชิกสภาฯ/ผู้น าหมู่บา้น

เพื่อต้องการใหส้มาชิกสภา
ฯ/ผู้น าหมู่บา้นได้รับการ
พฒันาความรู้อยู่ตลอด

ใหส้มาชิกสภาฯ/
ผู้น าหมู่บา้น ได้รับ
การอบรมใหค้วามรู้
อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี

200,000 200,000 200,000 200,000 1  คร้ัง สมาชิกสภาฯ/ผู้น า
หมู่บา้นสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาพฒันา
หมู่บา้น/ต าบลได้

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานแก่คณะผู้บริหารและ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง

เพื่อส่งเสริมเพิ่มพนูความรู้
ใหแ้ก่ผู้บริหาร และ
พนักงานส่วนต าบลได้รับ
การพฒันาความรู้อยู่ตลอด

ใหผู้้บริหารและ
พนักงานส่วนต าบล 
ได้รับการอบรมให้
ความรู้อย่างน้อย 1
 คร้ัง/ปี

200,000 200,000 200,000 200,000 1  คร้ัง พนักงานส่วนต าบล
สามารถปฏบิติัหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ
และประสิทธผิลมากขึ้น

ส านักปลัด

3 โครงการอบรมภาษาสู่อาเซียน เพื่อใหบ้คุลากรและ
ประชาชนทั่วไปมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา
ต่างๆ

บคุลากรและ
ประชาชนทั่วไปใน
เขตต าบลทุ่งลูกนก 
 จ านวน 23 หมู่บา้น

50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง เพื่อใหบ้คุลากรและ
ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษาต่างๆ

ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ4 โครงการอบรมใหค้วามรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับกฏหมายข้อมูลข่าวสาร
เพื่อใหบ้คุลากรในองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก
และประชาชนที่สนใจได้มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฏหมายข้อมูลข่าวสาร

จัดอบรม ๑ คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 ๑ คร้ัง บคุลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งลูก
นกและประชาชนมี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายข้อมูลข่าวสาร

ส านักปลัด

5 โครงการออกบริการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมนอกสถานที่

เพื่อเปน็การบริการประชาชน  1 คร้ัง / ปี 10,000 10,000 10,000 10,000 1  คร้ัง อบต. มีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษแีละ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น

กองคลัง

6 โครงการพฒันาการจัดเก็บรายได้ เพื่อจัดเก็บรายได้ใหม้ี
ประสิทธภิาพ

  จ านวน  23  
หมู่บา้น

10,000 10,000 10,000 10,000 23  
หมู่บา้น

อบต. มีรายได้จากการ
จัดเก็บภาษแีละ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น

กองคลัง

7 โครงการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษี

 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความรู้ในเร่ืองการจัดเก็บ
ภาษี

2,000 เล่ม         60,000         60,000        60,000        60,000  2,000 
เล่ม

 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความรู้ในเร่ืองการ
จัดเก็บภาษี

กองคลัง

8 โครงการจัดประชุมประชาคม
ทอ้งถิ่นในเขตต าบล

เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ในการพฒันาต าบลและเหน็
ความส าคัญของการมีส่วน
ร่วม

ประชุมประชาคม
ทอ้งถิ่นอย่างน้อย 1
 คร้ัง/ปี

80,000 80,000 80,000 80,000 1  คร้ัง ได้ทราบถึงปญัหาที่จริง
ของประชาชน

ส านักปลัด

9 โครงการอบรมใหค้วามรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฏหมายข้อมูลข่าวสาร

เพื่อใหป้ระชาชนในต าบล
ทุ่งลูกนกได้มีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฏหมายข้อมูล
ข่าวสาร

จัดอบรม ๑ คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 ๑ คร้ัง ประชาชนในต าบลทุ่ง
ลูกนกมีความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูล
ข่าวสาร

ส านักปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ10 โครงการจัดกิจกรรมวนัทอ้งถิ่น

ไทย
เพื่อให ้ข้าราชการ  พนักงาน
 และประชาชน ได้ตระหนัก
ถึงวนัทอ้งถิ่นไทย

จัดกิจกรรม  1  
คร้ัง/ปี

60,000 60,000 60,000 60,000 1  คร้ัง ข้าราชการ พนักงาน
และประชาชนได้
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของทอ้งถิ่น

ส านักปลัด

11 โครงการซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์ เพื่อซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์ที่
ใช้งานไม่ได้

ซ่อมแซมวสัดุ
ครุภณัฑ์ที่ใช้งาน
ไม่ได้

350,000 350,000 350,000 350,000 ทั้งปี มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน
การปฎบิติังานที่
เพยีงพอเหมาะสม

สนง.ปลัด
,คลัง,ช่าง

12 โครงการจัดสวสัดิการพนักงาน
ส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อจัดสวสัดิการด้านต่างๆ 
ใหแ้ก่พนักงาน

จัดสวสัดิการด้าน
ต่างๆ ใหแ้ก่พนักงาน

700,000 700,000 700,000 700,000 ทั้งปี พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างมีขวญั
และก าลังใจในการ
ท างาน

สนง.ปลัด
,คลัง,ช่าง

13 โครงการประเมินความพงึพอใจ
ของประชาชน

เพื่อส ารวจความพงึพอใจ
ของประชาชน เกียวกับการ
ใหบ้ริการของ อบต.

ส ารวจความพงึ
พอใจของประชาชน
ในต าบลทุ่งลูกนก
จ านวน 23  หมู่บา้น

30,000 30,000 30,000 30,000 1  คร้ัง ทราบถึงปญัหาและ
ความต้องการของ
ประชาชนเกี่ยวกับการ
ใหบ้ริการ

ส านักปลัด

14 โครงการติดต้ังระบบเสียง
ทางไกลอัตโนมัติ

เพื่อประชาสัมพนัธข์้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ใหป้ระชาชน
ทราบ

ม.5,10,11,12, 
15,16และ
หมู่บา้นภายในเขต
ต าบล

        80,000         80,000        80,000        80,000 2 แหง่/ปี ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง

ส านักปลัด


