
 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ

 - เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความ
ปรองดองและสมานฉันท์ใน
เขตพ้ืนท่ี อบต.

 - อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ

50,000        50,000        50,000        50,000        50,000         ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเกิด
ความสามัคคี

 - เกิดความปรองดอง
และสมานฉันท์ของ
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
อบต.

ส านักปลัด

2 ประชาสัมพันธ์ระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ ส.อบต.  ผู้น า
ชุมชน ประชาชนและเยาวชน
ภายในต าบล

 - เพ่ือส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย

 - ประชาสัมพันธ์ระบอบ
ประชาธิปไตย แก่ ส.อบต.  
ผู้น าชุมชน ประชาชนและ
เยาวชนภายในต าบล

50,000        50,000        50,000        50,000        50,000         ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนเข้าใจใน
ระบอบประชาธิปไตย

 - ทุกคนมีความเข้าใจใน
ระบอบประชาธิปไตย

ส านักปลัด

3 จัดประชุมประชาคมของหมู่บ้าน
และต าบล

 - เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม

 - จัดประชุมประชาคมของ
หมู่บ้านและต าบล

30,000        30,000        30,000        30,000        30,000         ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการน าเสนอและ
แก้ไขปัญหาชุมชน

 - ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการน าเสนอและแก้ไข
ปัญหา

ส านักปลัด

4 อบรมการให้ความรู้เก่ียวกับหน้า
ท่ี อบต. แก่ ส.อบต. ผู้น าชุมชน
ประชาชน และเยาวชนในต าบล

 - เพ่ือให้มีความเข้าใจใน
การบริหารงาน อบต. 
อย่างถูกต้อง

 - ฝึกอบรมการให้ความรู้
เก่ียวกับหน้าท่ี อบต. แก่ 
ส.อบต. ผู้น าชุมชน ประชาชน
และเยาวชนในต าบล

100,000      100,000      100,000      100,000      100,000       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับความรู้
มากข้ึน

 - มีความรู้ความเข้าใจ
ใน อบต. เพ่ิมมากข้ึน

ส านักปลัด

5 อบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ

 - เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติ
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

 - อบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
พูนความรู้และพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ

200,000      200,000      200,000      200,000      200,000       ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรได้รับความรู้
เพ่ิมข้ึน

 - บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการ
ท างานเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

6 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
งานตามหลักธรรมมาภิบาล

 - เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติ
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมมาภิบาล

 - ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพตามหลักธรรม
มาภิบาล แก่ ผู้บริหาร ส.
อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และผู้น าท้องถ่ิน

200,000      200,000      200,000      200,000      200,000       ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรในหน่วยงาน
มีประสิทธิภาพในการ
ท างานเพ่ิมข้ึน

 - คณะผู้บริหาร ส.อบต.
 พนักงาน ส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และผู้น าท้องถ่ิน
 ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลัก
ธรรมมาภิบาล

ส านักปลัด

รวม 6 โครงการ - - 630,000     630,000     630,000     630,000     630,000     - - -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน       แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้

   6. ยุทธศาสตร์  การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการท่ีดี
      6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา รักษา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

7 อบต.เคล่ือนท่ี  - เพ่ือการบริการประชาชน  - อบต.เคล่ือนท่ี ของ 
ต. จรเข้เผือก

50,000        50,000        50,000        50,000        50,000         ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับบริการ
จากหน่วยงานของรัฐ

 - ประชาชนได้รับการ
แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว

กองคลัง

8 อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
อ านวยการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดซ้ือ จัดจ้าง

 - อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
อ านวยการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง

40,000        40,000        40,000        40,000        40,000         ร้อยละ 80 ของศูนย์
จัดซ้ือจัดจ้างด าเนิน
การตามวัตถุประสงค์

 - ศูนย์จัดซ้ือจัดจ้าง
ด าเนินการตามวัตถุ
ประสงค์

ส านักปลัด

9 จัดท าระบบข้อมูลเพ่ือการ
วางแผนและการบริการประชาชน

 - เพ่ือให้มีข้อมูลท่ีถูกต้อง  - จัดท าระบบข้อมูลเพ่ือการ
วางแผนและการบริการ
ประชาชน

10,000        10,000        20,000        20,000        20,000         ร้อยละ 80 ของ
ข้อมูลมีความถูกต้อง

 - ข้อมูลมีความถูกต้อง
แม่นย าเพ่ิมข้ึน  30 %

ส านักปลัด

10 ติดตามประเมินผลตามจุดมุ่ง
หมายของการพัฒนาท้องถ่ิน

 - เพ่ือการประเมินผลการ
ด าเนินงานของ อบต.

 - ติดตามประเมินผลตาม
จุดมุ่งหมายของการพัฒนา
ท้องถ่ินทุกโครงการ

10,000        10,000        10,000        10,000        10,000         ร้อยละ 80 ของงาน
มีประสิทธิภาพตาม
จุดมุ่งหมาย

 - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพตาม
จุดมุ่งหมาย

ส านักปลัด

11 ด าเนินโครงการแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

 - เพ่ือการจัดเก็บภาษีของ 
อบต.

 - ด าเนินโครงการแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ของ ต. จรเข้เผือก

100,000      100,000      100,000      100,000      100,000       ร้อยละ 80 ของการ
จัดเก็บภาษีของ อบต 
มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ืน

 - การจัดเก็บภาษีของ 
อบต มีประสิทธิภาพเพ่ิม
มากข้ืน

กองคลัง

12 จัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  - เพ่ือการรวบรวมข้อมูล
ของ ต. จรเข้เผือก

 - จัดเก็บข้อมูล  จปฐ. ปีละ 
1 คร้ัง

40,000        40,000        40,000        40,000        40,000         ร้อยละ 80 ของข้อมูล
มีความถูกต้องครบถ้วน

 - ทราบข้อมูลประชากร
ในพ้ืนท่ี

ส านักปลัด

13 จัดการเลือกต้ังผู้บริหารและ
สมาชิก อบต.

 - เพ่ือสรรหาคณะผู้บริหาร
และสมาชิกอบต.

 - เพ่ือสรรหาสมาชิกใน ต.
จรเข้เผือก ท่ีมีความรู้
ความสามารถ

100,000      100,000      100,000      100,000      100,000       ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจ

 - ได้คณะผู้บริหารและ
สมาชิก อบต. ตรงตามท่ี
ประชาชนต้องการ

ส านักปลัด

14 พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ส านักงาน อบต.

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

 - พัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ส านักงานอบต. ทุกปี

100,000      100,000      100,000      100,000      100,000       ร้อยละ 80 ของ
ส านักงาน อบต. มี
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ

 - เคร่ืองมือเคร่ืองใช้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

15 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  - เพ่ือการบริหารงาน
ส านักงาน

 - จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000       ร้อยละ 80 ของส านัก
งานมีวัสดุส านักงานท่ี
มีประสิทธิภาพ

 - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

รวม 9 โครงการ - - 600,000      600,000      610,000      610,000      610,000      - - -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
   6. ยุทธศาสตร์  การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการท่ีดี
      6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา รักษา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน       แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้



 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

16 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพ่ือการบริหารงาน
ส านักงาน

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000       ร้อยละ 80 ของส านัก
งานมีครุภัณฑ์ส านัก
งานท่ีมีประสิทธิภาพ

 - การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

17 จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

 - เพ่ือความสงบเรียบร้อย
ของต าบล

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

800,000      800,000      1,000,000   1,000,000   1,000,000    ร้อยละ 80 ของ
พนักงานใน อบต. มี
ความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

 - พนักงานใน อบต. มี
ความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

รวม 2 โครงการ - - 900,000      900,000      1,100,000   1,100,000   1,100,000   - - -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
   6. ยุทธศาสตร์  การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการท่ีดี
      6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา รักษา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน       แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้



 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 ก่อสร้างอาคารท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน

 - ก่อสร้างท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก 
แห่งใหม่

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000  ร้อยละ 80 ประชาชน
มีความพอใจในการ
บริการเพ่ิมข้ึน

 - ประชาชนมีความ
พอใจในการบริการเพ่ิมข้ึน

กองช่าง

2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้
เผือก

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน

 - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้เผือก

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000  ร้อยละ 80 ประชาชน
มีความพอใจในการ
บริการเพ่ิมข้ึน

 - ประชาชนมีความ
พอใจในการบริการเพ่ิมข้ึน

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างห้องน้ าบริเวณท่ี
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
จรเข้เผือก

เพ่ือบริการประชาชนท่ีมา
รับบริการได้รับความ
สะดวกมากข้ึน

 - ก่อสร้างห้องน้ าบริเวณท่ี
ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้เผือก

 -  - 500,000      500,000      500,000       ร้อยละ 80 ของ
พนักงานและประชาชน
มีห้องน้ าท่ีถูก
สุขลักษณะใช้

พนักงานและประชาชน
มีห้องน้ าท่ีถูกสุขลักษณะ
ใช้

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างต่อเติมห้อง
ท างาน (ห้องคลัง)

เพ่ือความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล

 - ปรับปรุงต่อเติมห้องท างาน
 (ห้องคลัง)

 -  - 1,000,000   1,000,000   1,000,000    ร้อยละ 80 ของ
พนักงานกองคลังมี
ห้องท างานท่ีสะดวก
ต่อการปฏิบัติงาน

 - พนักงานมีกองคลัง
ห้องท างานท่ีสะดวกต่อ
การปฏิบัติงาน

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างต่อเติมห้อง
ท างาน (ห้องส านักปลัด)

เพ่ือความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
ส่วนต าบล

 - ปรับปรุงต่อเติมห้องท างาน
 (ห้องส านักปลัด)

 -  - 1,000,000   1,000,000   1,000,000    ร้อยละ 80 ของ 
พนักงานส านักปลัดมี
ห้องท างานท่ีสะดวก
ต่อการปฏิบัติงาน

 - พนักงานส านักปลัดมี
ห้องท างานท่ีสะดวกต่อ
การปฏิบัติงาน

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างท่ีจอดรถบริเวณ
ท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้เผือก

เพ่ือรองรับประชาชนผู้มา
รับบริการหรือติดต่อราชการ

 - ก่อสร้างท่ีจอดรถบริเวณท่ี
ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้เผือก

 -  - 800,000      800,000      800,000       ร้อยละ 80 ของ
พนักงานและประชาชน
ผู้มารับบริการมีสถานท่ี
จอดรถ

 - พนักงานและ
ประชาชนผู้มารับบริการ
หรือติดต่อราชการมี
สถานท่ีจอดรถ

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้เผือก

เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้เผือกมี
สภาพแวดล้อมสวยงาม

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ี
ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้เผือก

 -  - 500,000      500,000      500,000       - ร้อยละ 80 ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้เผือกมี
สภาพแวดล้อมสวยงาม

 - องค์การบริหารส่วน
ต าบลจรเข้เผือกมีสภาพ
แวดล้อมสวยงาม

กองช่าง

รวม 6 โครงการ - - -             -             23,800,000 23,800,000 23,800,000 - - -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
   6. ยุทธศาสตร์  การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการท่ีดี
      6.2 แผนงานเคหะและชุมชน (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา รักษา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน       แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้



 ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

8 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 - เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ือง
ในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

 - ก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติเน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

 -  - 800,000      800,000      800,000       ประชาชนตระหนักถึง
สถาบันพระมหากษัตริย์

 - มีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชา-
ภิเษก

กองช่าง

รวม 1 โครงการ - - -             -             800,000      800,000      800,000      - - -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
   6. ยุทธศาสตร์  การเมือง การปกครองและการบริหารจัดการท่ีดี
      6.2 แผนงานเคหะและชุมชน (แนวทางการพัฒนา การพัฒนา ก่อสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน จัดหา รักษา)

ท่ี โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ)
งบประมาณ

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน       แบบ ผ.02
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง  2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก  อ าเภอด่านมะขามเต้ีย  จังหวัดกาญจนบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้


