
ยุทธศาสตร
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การพัฒนาด�านการเมือง การบริหาร

เป�าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ) ป' 2555 ป' 2556 ป' 2557

1 ฝ�กอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ เพื่อให�สมาชิก/ผู�นําชุมชน/จนท. 1  ครั้ง/ป& 200,000 กลุ+มสมาชิกได�แลกเปลี่ยนประสบ สํานักปลัด
บริหารงานของอบต. ได�แลกเปลี่ยนประสบการณ4และ อปท. การณ4และเกิดการเรียนรู�

การเรียนรู�ในการบริหาร
2 อบต.เคลื่อนที่ เพื่อออกให�บริการจากหน+วยงาน 1 ครั้ง/ป& 35,000 ประชาชนเกิดความเข�าใจและมี สํานักปลัด

ต+าง ๆ และแสวงหาข�อมูลป9ญหา อปท. ทัศนคติที่ดีต+อทางราชการ
ความต�องการของประชาชน

3 ปกป<องสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อร+วมกับจังหวัด ในการจัดกิจ- 1 ครั้ง/ป& 100,000 ประชาชนมีความรักและสมาน สํานักปลัด
กรรมที่เป?ดโอกาสให�ประชาชน อปท. สามัคคีกันทุกคน
ในส+วนภูมิภาคทั่วประเทศได�
แสดงออกถึงความจงรักภักดี

300,000 35,000 0

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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1 ค+าจ�างเหมาบริการ เพื่อใช�ในการปฏิบัติหน�าที่ของ ป&ละ  1  ครั้ง 190,000 190,000 190,000 มีประสิทธิภาพต+อการปฏิบัติงาน ทุกส+วน
พนักงาน อปท. อปท. อปท. และพร�อมให�บริการประชาชน

2 ค+าใช�จ+ายในการดําเนินคดี เพื่อใช�ในการปฏิบัติหน�าที่ของ ป&ละ  1  ครั้ง 100,000 100,000 100,000 มีประสิทธิภาพสะดวกต+อการ สํานักปลัด
พนักงาน อปท. อปท. อปท. ปฏิบัติงาน

3 ค+าบํารุงรักษาและซ+อมแซม เพื่อให�สามารถใช�งานได�ตามปกติ ป&ละ  1  ครั้ง 150,000 150,000 150,000 มีประสิทธิภาพสะดวกต+อการ ทุกส+วน
ทรัพย4สิน อปท. อปท. อปท. ปฏิบัติงาน

4 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ เพื่อเปHนการเพิ่มรายได�ของ ระบบการจัดเก็บภาษี 400,000 400,000 400,000 มีประสิทธิภาพสะดวกต+อการ ส+วนการคลัง
ทะเบียนทรัพย4สิน อบต.โชคนาสาม อปท. อปท. อปท. ปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษี

5 ค+าวัสดุสํานักงาน เพื่อใช�ในการปฏิบัติหน�าที่ของ ป&ละ  1  ครั้ง 200,000 200,000 200,000 เกิดประสิทธิภาพสะดวกต+อการ ทุกส+วน
พนักงาน อปท. อปท. อปท. ปฏิบัติงาน

6 ค+าวัสดุไฟฟ<าและวิทยุ เพื่อใช�ในการปฏิบัติหน�าที่ของ ป&ละ  1  ครั้ง 80,000 80,000 80,000 เกิดประสิทธิภาพสะดวกต+อการ ทุกส+วน
พนักงาน อปท. อปท. อปท. ปฏิบัติงาน

7 ค+าวัสดุงานบ�านงานครัว เพื่อใช�ในการปฏิบัติหน�าที่ของ ป&ละ  1  ครั้ง 15,000 15,000 15,000 เกิดประสิทธิภาพสะดวกต+อการ ทุกส+วน
พนักงาน อปท. อปท. อปท. ปฏิบัติงาน

8 ค+าวัสดุก+อสร�าง เพื่อซ+อมแซมงานด�านก+อสร�างให� ป&ละ  1  ครั้ง 500,000 500,000 500,000 เกิดประสิทธิภาพต+อการปฏิบัติงาน ส+วนโยธา/
มีสภาพสมบูรณ4ปลอดภัยและใช� อปท. อปท. อปท. และพร�อมให�บริการประชาชน ส+วนการศึกษาฯ
งานได�ดีทั้งก+อสร�างบ�านท�องถิ่นไท

9 ค+าวัสดุเชื้อเพลิงและหล+อลื่น เพื่อเปHนค+าใช�จ+ายน้ํามันเชื้อเพลิง ป&ละ  1  ครั้ง 400,000 400,000 400,000 เกิดประสิทธิภาพสะดวกต+อการ สํานักปลัด/

น้ํามันหล+อลื่น  ฯลฯ อปท. อปท. อปท. ปฏิบัติงาน ส+วนโยธา

10 ค+าวัสดุวิทยาศาสตร4และการแพทย4 เพื่อจัดซื้อยาคุม วัคซีนพิษสุนัขบ�า ป&ละ  1  ครั้ง 130,000 130,000 130,000 เกิดประสิทธิภาพสะดวกต+อการ ทุกส+วน

สารส�ม คลอรีน  ฯลฯ อปท. อปท. อปท. ปฏิบัติงาน

ผลลัพธ
ที่คาดว2าจะได�รับที่ โครงการ
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11 ค+าวัสดุการเกษตร เพื่อจัดซื้อไม�ดอก ไม�ประดับ ฯลฯ ป&ละ  1  ครั้ง 30,000 30,000      30,000      เกิดประสิทธิภาพสะดวกต+อการ ทุกส+วน
อปท. อปท. อปท. ปฏิบัติงาน

12 ค+าวัสดุโฆษณาและเผยแพร+ เพื่อใช�ในการปฏิบัติหน�าที่ของ ป&ละ  1  ครั้ง 100,000 100,000 100,000 เกิดประสิทธิภาพสะดวกต+อการ ทุกส+วน
พนักงาน อปท. อปท. อปท. ปฏิบัติงาน

13 ค+าวัสดุเครื่องแต+งกาย เพื่อจัดซื้อผ�าห+ม  เสื้อกันหนาว ป&ละ  1  ครั้ง 280,000 100,000 100,000 ประชาชนมีเครื่องนุ+งห+มกันหนาว ทุกส+วน
ชุด อปพร.  ฯลฯ อปท. อปท. อปท.

14 ค+าวัสดุกีฬา เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ4กีฬา ป&ละ  1  ครั้ง 100,000 100,000 100,000 เด็กประชาชนมีสุขภาพร+างกาย ทุกส+วน
ให�ประชาชน อปท. อปท. อปท. แข็งแรงห+างไกลยาเสพติด

15 ค+าวัสดุคอมพิวเตอร4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ป&ละ  1  ครั้ง 120,000 120,000 120,000 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ทุกส+วน
งานให�กับพนักงาน อปท. อปท. อปท. มากขึ้น

16 ค+าวัสดุการศึกษา เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ป&ละ  1  ครั้ง 100,000 100,000 100,000 เด็กมีสื่อใหม+ ๆสําหรับการเรียน ส+วนการศึกษาฯ
อปท. อปท. อปท.

17 ค+าวัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงทุก ป&ละ  1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 เกิดประสิทธิภาพต+อการปฏิบัติงาน ทุกส+วน
ประเภท อปท. อปท. อปท. และพร�อมให�บริการประชาชน

18 สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร4 เพื่อใช�สําหรับการปฏิบัติงานด�าน จํานวน 5 ชุด 90,000 30,000 30,000 เกิดประสิทธิภาพต+อการปฏิบัติงาน ทุกส+วน
เอกสาร อปท. อปท. อปท. และพร�อมให�บริการประชาชน

19 สนับสนุนเครื่องปริ้นเตอร4 เพื่อใช�สําหรับการปฏิบัติงานด�าน จํานวน 4 เครื่อง 35,000 เกิดประสิทธิภาพต+อการปฏิบัติงาน สํานักปลัด/
เอกสาร อปท. และพร�อมให�บริการประชาชน ส+วนโยธา

20 สนับสนุนตู�เหล็ก ขนาด 2 บาน เพื่อใช�เก็บเอกสารหลักฐานทาง จํานวน 12 หลัง 54,000 เกิดประสิทธิภาพต+อการปฏิบัติงาน สํานักปลัด/คลัง/

ราชการและป<องกันการสูญหาย อปท. และพร�อมให�บริการประชาชน การศึกษาฯ
21 สนับสนุนเครื่องบันทึกเสียง เพื่อใช�บันทึกการประชุมสภา จํานวน 1 เครื่อง 2,000 การจดบันทึกการประชุมครบถ�วน สํานักปลัด

อบต.โชคนาสาม อปท. ถูกต�อง
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22 จัดตั้งศูนย4ยุติธรรมชุมชน เพื่อส+งเสริมอํานวยความเปHน ชั้นวางเอกสาร 1 หลัง 10,000 ประชาชนได�รับความสะดวกใน สํานักปลัด
ธรรมและคุ�มครองสิทธิเสรีภาพ พัดลมตั้งพื้น 1 เครื่อง อปท. การเข�าใจทั้งสิทธิและความเปHน
แก+ประชาชน ให�คําปรึกษา ป9ญหา ชุดรับแขก 1 ชุด ธรรม มีความรู�ด�านกฎหมายที่เกี่ยว
ด�านกฎหมายแก+ประชาชน ข�องกับชีวิตประจําวัน

23 สนับสนุนพัดลม เพื่อใช�สําหรับให�บริการต�อนรับ จํานวน 3 เครื่อง 10,000 อํานวยความสะดวกแก+ผู�ติดต+อ สํานักปลัด
ผู�มาติดต+อราชการ อปท. ราชการได�

24 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร�อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ จํานวน 1 เครื่อง 20,000 การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด
อุปกรณ4ติดตั้ง งานให�กับพนักงาน อปท. มากขึ้น

25 สนับสนุนชุดรับแขก เพื่อใช�สําหรับให�บริการต�อนรับ จํานวน 2 ชุด 20,000 อํานวยความสะดวกแก+ผู�ติดต+อ สํานักปลัด/
ผู�มาติดต+อราชการ อปท. ราชการได� ส+วนการคลัง

26 จัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร4 เพื่อทดแทนจอเก+าที่ชํารุด จํานวน 1 เครื่อง 8,000 เกิดประสิทธิภาพต+อการปฏิบัติงาน ส+วนการคลัง
อปท. และพร�อมให�บริการประชาชน

27 จัดซื้อโตRะทํางานพร�อมเก�าอี้ เพื่อใช�สําหรับการปฏิบัติงานด�าน ระดับ 1 จํานวน 2 ชุด 40,000 เกิดประสิทธิภาพ  สะดวกต+อการ ทุกส+วน
เอกสาร ระดับ 3 จํานวน 5 ชุด อปท. ปฏิบัติงานของพนักงาน

ระดับ 7 จํานวน 2 ชุด
28 จัดซื้อเครื่องตบดิน เพื่อใช�ในการตบดินในงานก+อสร�าง จํานวน 1 เครื่อง 19,000 เกิดประสิทธิภาพ  สะดวกต+อการ ส+วนโยธา

อาคารและปรับปรุงซ+อมแซมถนน อปท. ปฏิบัติงานของพนักงาน
29 จัดซื้อเป<าวัดระยะ พร�อมขาตั้ง เพื่อใช�ปฏิบัติงานสํารวจและ จํานวน 1 ชุด 30,000 เกิดประสิทธิภาพ  สะดวกต+อการ ส+วนโยธา

และกระเปSาบรรจุ งานก+อสร�าง อปท. ปฏิบัติงานของพนักงาน
30 จัดซื้อหลักขาวแดง (Pole) และ เพื่อใช�ปฏิบัติงานสํารวจและ จํานวน 2 ชุด 4,000 เกิดประสิทธิภาพ  สะดวกต+อการ ส+วนโยธา

พิง (Pin) งานก+อสร�าง อปท. ปฏิบัติงานของพนักงาน
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31 จัดซื้อกล�องถ+ายรูปดิจิตอล เพื่อใช�ปฏิบัติงานสํารวจและ จํานวน 1 เครื่อง 10,000 เกิดประสิทธิภาพ  สะดวกต+อการ ส+วนโยธา
งานก+อสร�าง อปท. ปฏิบัติงานของพนักงาน

32 จัดซื้อรถพ+วงลาก เพื่อใช�ในการปฏิบัติหน�าที่ของ จํานวน 1 ชุด 15,000 เกิดประสิทธิภาพ  สะดวกต+อการ ส+วนโยธา
พนักงานสําหรับขนย�ายวัสดุ อปท. ปฏิบัติงานของพนักงาน

33 จัดซื้อโตRะคอมพิวเตอร4พร�อมเก�าอี้ เพื่อใช�วางเครื่องคอมพิวเตอร4 จํานวน 2 ชุด 4,000 เกิดประสิทธิภาพ  สะดวกต+อการ ส+วนโยธา
อปท. ปฏิบัติงานของพนักงาน

34 จัดซื้อเวทีสําเร็จรูปพร�อมอุปกรณ4 เพื่อใช�สําหรับการประกอบ จํานวน 1 ชุด 50,000 เกิดประสิทธิภาพในการประกอบ ส+วนโยธา
กิจกรรมต+าง ๆ อปท. กิจกรรมของอบต.

35 จัดซื้อป9\มลม เพื่อใช�สําหรับการปฏิบัติงานใน จํานวน 1 เครื่อง 19,000 เกิดประสิทธิภาพ  ปฏิบัติงานใน ส+วนโยธา
ด�านซ+อมแซมบํารุงรักษาวัสดุ อปท. การงานด�านซ+อมแซมบํารุงรักษา
ครุภัณฑ4 วัสดุ

36 จัดซื้อนั่งร�านโครงเหล็กสําเร็จรูป เพื่อใช�สําหรับการประกอบ จํานวน 10 ชุด 2,000        เกิดประสิทธิภาพสะดวกต+อการ ส+วนโยธา
กิจกรรมต+าง ๆ อปท. ปฏิบัติงานของพนักงาน

37 ค+าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ4 เพื่อให�สามารถใช�งานได�ตามปกติ ป&ละ 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 มีประสิทธิภาพสะดวกต+อการ ทุกส+วน
อปท. อปท. อปท. ปฏิบัติงาน

38 ค+าจ�างที่ปรึกษาออกแบบ เขียนแบบ เพื่อจ�างในการออกแบบ  เขียน ค+าออกแบบเขียนแบบและ 50,000 50,000 50,000 เกิดประสิทธิภาพ  การออกแบบ ส+วนโยธา
และทดสอบดินฯ แบบ สําหรับงานโยธา ทดสอบดินฯ อปท. อปท. อปท. เขียนแบบ สําหรับงานโยธา

39 จัดทําป<ายประชาสัมพันธ4โครงเหล็ก เพื่อติดตั้งประชาสัมพันธ4ข�อมูล จํานวน 5 ชุด 25,000 25,000 25,000 ประชาชนรับทราบข�อมูลข+าวสาร ส+วนโยธา
ข+าวสารตามหมู+บ�าน อปท. อปท. อปท.

40 ติดตั้งป<ายจราจร ป<ายเตือนจราจร เพื่อติดตั้งป<ายจราจร ป<ายเตือน 1 ครั้ง 100,000 ประชาชนได�รับความปลอดภัย ส+วนโยธา
ป<ายบอกทาง ป<ายบอกแนวเขต ป<ายบอกทาง ฯลฯ อปท. ในการคมนาคม
ตําบล ป<ายบอกชื่อหมู+บ�าน
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41 ติดตั้งไฟจราจร ไฟกระพริบพลัง- เพื่อป<องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น จํานวน 5 จุด 150,000 สะดวกในการสัญจร และเกิด ส+วนโยธา
งานแสงอาทิตย4 โซล+าเซลล4 และเพื่อความปลอดภัยในการ อปท. ความปลอดภัยในชีวิตและ

คมนาคม ทรัพย4สิน
42 โตRะอาหารเด็กปฐมวัย เพื่อให�เด็กมีที่นั่งรับประทาน จํานวน 12 ชุด 48,000      48,000      48,000      มีที่รับประทานอาหารที่สะอาด ส+วนการศึกษา

อาหาร อปท. อปท. อปท.
43 เครื่องตัดหญ�าแบบเข็น เพื่อใช�ปรับปรุงภูมิทัศน4ศูนย4เด็ก จํานวน 1 เครื่อง 15,000 ศพด.สะอาด น+าอยู+ ส+วนการศึกษา

อปท.
44 โทรทัศน4 เพื่อเปHนสื่อการเรียนสําหรับเด็ก จํานวน 2 เครื่อง 6,000 6,000 เด็กได�เรียนรู�จากสื่อโทรทัศน4พร�อม สํานักปลัด/

และบริการประชาชน อปท. อปท. บริการประชาชน ส+วนการศึกษา
45 ตู�เหล็ก 15 ลิ้นชัก เพื่อจัดเก็บแบบฟอร4มเอกสารศูนย4เด็ก จํานวน 1 หลัง 4,000 มีที่เก็บเอกสารเพียงพอ ส+วนการศึกษา

อปท.
46 เครื่องขยายเสียง เพื่อใช�ประชาสัมพันธ4 ศพด. จํานวน 1 เครื่อง 60,000 60,000 60,000 ศพด.มีเครื่องเสียงประชาสัมพันธ4 ส+วนการศึกษา

อปท. อปท. อปท.
47 เครื่องตัดสติ๊กเกอร4 เพื่อตัดข�อความประชาสัมพันธ4 จํานวน 1 เครื่อง 20,000 ศพด.สามารถจัดพิมพ4สื่อได� ส+วนการศึกษา

อปท.
48 อุดหนุนหน+วยงานราชการ เพื่อสนับสนุนค+าใช�จ+ายในการ หน+วยงานราชการและ 50,000 50,000 50,000 หน+วยงานราชการและองค4กรต+างๆ สํานักปลัด

และองค4กรต+าง ๆ ดําเนินภารกิจของหน+วยงานให� องค4กรต+าง ๆ อปท. อปท. อปท. ดําเนินภารกิจได�ตามวัตถุประสงค4
บรรลุตามวัตถุประสงค4

49 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศพด. เพื่อพัฒนาด�านร+างกาย สติป9ญญา ศูนย4เด็ก  6  ศูนย4 588,000    588,000    588,000     เด็กมีพัฒนาการด�านร+างกาย ส+วนการศึกษา
เด็ก อปท. อปท. อปท. สติป9ญญาดี

50 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อพัฒนาด�านร+างกาย สติป9ญญา จํานวน  6  โรงเรียน 2,548,000     2,548,000     2,548,000     เด็กมีพัฒนาการด�านร+างกาย ส+วนการศึกษา
โรงเรียน เด็ก อปท. อปท. อปท. สติป9ญญาดี
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51 อาหารกลางวัน ศพด. เพื่อพัฒนาด�านร+างกาย สติป9ญญา ศูนย4เด็ก  6  ศูนย4 1,092,000     1,092,000     1,092,000     เด็กมีพัฒนาการด�านร+างกาย ส+วนการศึกษา
เด็ก อปท. อปท. อปท. สติป9ญญาดี

52 อาหารกลางวัน โรงเรียน เพื่อพัฒนาด�านร+างกาย สติป9ญญา จํานวน  6  โรงเรียน 3,640,000     3,640,000     3,640,000     เด็กมีพัฒนาการด�านร+างกาย ส+วนการศึกษา
เด็ก อปท. อปท. อปท. สติป9ญญาดี

53 สนับสนุนค+าใช�จ+ายในการพัฒนา เพื่อเปHนค+าใช�จ+ายในการอบรมให� 2 ครั้ง/ป& 50,000 ครูผู�ดูแลเด็กได�รับการพัฒนาอย+าง ส+วนการศึกษาฯ
ครูผู�ดูแลเด็ก ความรู�ครูผู�ดูแลเด็ก อปท. ต+อเนื่อง

54 ค+าพาหนะนําส+งเด็กไปโรงพยาบาล เพื่อช+วยเหลือเด็กที่ไดรับบาดเจ็บ ตลอดทั้งป& 3,000 เด็กได�รับการดูแลด�านความปลอด ส+วนการศึกษาฯ
อปท. ภัยหรืออาการเจ็บป`วย

55 ศึกษาดูงาน ศพด. เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัด ผดด .  6  ศูนย4 30,000      30,000      30,000      ผดด.มีความรู�ด�านการจัด ส+วนการศึกษา
ประสบการณ4เด็กปฐมวัย อปท. อปท. อปท. ประสบการณ4

56 ค+าจ�างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน4 ศพด.มีการปรับปรุงภูมิทัศน4 ป&ละ 1 ครั้ง 30,000      30,000      30,000      ศพด.น+าอยู+ ร+มรื่น ส+วนการศึกษา
อปท. อปท. อปท.

57 ค+าพัฒนาการศึกษา พัฒนาบุคลากรด�านการศึกษา 15  คน 42,000      42,000      42,000      ผดด.ได�รับการพัฒนาวิชาการ ส+วนการศึกษา
อปท. อปท. อปท.

11,678,000 11,259,000 11,243,000
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