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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
-  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการ 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินเดือน/ค่าตอบแทนฝ่าย
การเมือง 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
เงินเดือน/ค่าตอบแทน
ฝ่ายการเมือง 

ฝ่ายการเมือง 3,350,900 
 

3,350,900 
  
 

3,350,900 
 

3,350,900 
 

ร้อยละ 100 ของ
ฝ่ายการเมืองใน 
อบต.ไดร้ับ
เงินเดือนและ
ค่าตอบแทนต่างๆ 

เพื่อให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

สนง.ปลัด 

2 เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ 
(ส านักปลัด/กองคลัง) 

ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถิ่นเพื่อ
การปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการพนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง  

5,546,520 

 
5,546,520 

 
5,546,520 

 
5,546,520 

  
 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯพนักงาน
จ้างมี เงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และสวสัดิการที่ด ี

สนง.ปลัด กอง
คลัง 

แบบ ผ.01 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ  
(ส านักปลัด/กองคลัง) 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-15 
 

150,000 
 

150,000 150,000 150,000 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สนง.ปลัด ,
กองคลัง 

4 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านรายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 
 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-15 
 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สนง.ปลัด  

5 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าวัสดุให้แก่ส่วนงาน
ต่างๆ โครงการจัดซื้อวสัดุ
ตา่งๆตามอ านาจหน้าท่ี 
เพื่อใช้ในส านักงานและ
บริการสาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวสัดุ
ต่างๆเพื่อด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-15 

 

455,000 
 

455,000 455,000 455,000 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สนง.ปลัด กอง
คลัง 

6 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าสาธารณูปโภค 

เพื่อสนับสนุนค่า
สาธารณูปโภคเพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-15 

 

205,000 
 

205,000 205,000 205,000 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สนง.ปลัด  
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
เลือกตั้ง หรือการท าประชา
พิจารณ์ ประชามตติ่างๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเลือกตั้ง
ทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม
ฯ ในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ การท า
ประชาพิจารณ์ 
ประชามตติ่างๆ 

การเลือกตั้ง 
การท าประชา

พิจารณ์ ประชามติ
ต่างๆ 

ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของผู้
มีสิทธิเลือกตั้งไป
เลือกตั้ง 

ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุขไดร้ับ
การพัฒนา 

ส านักปลดั 
 

8 *โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

-เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์และ
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงาน 

-ประชาชนต าบล
คอนสวรรค์ หมู่ที่ 1-
15 
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 -จ านวนครั้งต่อปีมี
การจัดโครงการ
ปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 
ร่วมกับหน่วยงาน
องค์กรกลุ่มต่างๆ 

-เพื่อร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุแห่ง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 
-ประชาชนหวงแหน
และช่วยปกป้อง
สถาบันส าคญั 

ส านักปลดั 
 

9 *ค่าของขวัญ ช่อดอกไม้ 
พวงมาลา 

-กิจกรรม โครงการงาน
รัฐพิธีต่างๆเช่นวางพวง
มาลาวันปิยะมหาราช 

-ของขวัญ ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวง
มาลา ฯลฯ 
 
 
 

10,000 
 
 

 

10,000 10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

-ความส าเร็จของ
กิจกรรมงานรัฐพิธี
ต่างๆ ร้อยละ 80  

-ประชาชนได้มสี่วน
ร่วมในกิจกรรมเพื่อ
แสดงความจงรบัภักด ี
 
 

ส านักปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 *โครงการจัดงานวันท้องถิ่น
ไทย 
 
 
 

-เพื่อร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุแห่ง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 
 

-ส่วนราชการในพ้ืนท่ี 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
ประชาชนทุกหมู่บ้าน
จัดโครงการจัดงาน
วันท้องถิ่นไทย 

10,000 
 
 
 
 

10,000 10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

-จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
80 
 
 
 
 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ร าลึกถึง พระมหา
กรุณาธิคณุแห่ง 
พระบาทสมเด็จพระจลุ
เกล้า เจ้าอยู่หัวที่ได้ทรง
พระกรณุา โปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศจดัตั้ง 
สุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้น
เป็น สุขาภิบาล 
 2.พนักงานตระหนักถึง
บทบาท ของตนในการ
บริการประชาชน 

ส านักปลดั 
 
 
 
 

11 *โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม บุคลากร อบต. 
 

-ผู้บริหาร สมาชิก 
ข้าราชการเจ้าหน้าท่ี 
อบต.คอนสวรรค์มี
ความรักสามัคคีในหมู่
คณะและปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

-ด าเนินการอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 -บุคลากรได้เข้า
ร่วมอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมร้อยละ 
80 
 

-บุคลากรอบต.คอน
สวรรคเ์ป็นผูม้ีคณุธรรม
และจริยธรรม 
 

ส านักปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 เงินค่าตอบแทนผู้มีคณุวุฒิ
ที่ ก.พ. หรือ ก.อบต.รองรับ
คุณวุฒินั้น 
(ส านักปลัด/กองคลัง) 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ค่าตอบแทนผู้มีคณุวุฒิ
ที่ ก.พ. หรือ ก.อบต.
รองรับคุณวุฒินั้นแก่
พนักงานส่วนต าบล
และผูม้ีสิทธ์ิได้ปรบัเพิ่ม 

พนักงาน อบต.คอน
สวรรค ์

15,000 15,000 15,000 15,000 เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  
 

ข้าราชการฯพนักงาน
จ้างมี เงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และสวสัดิการที่ด ี

สนง.ปลัด ,
กองคลัง 

13 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ(ส านัก
ปลัด,กองคลัง) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ
ฯ 

พนักงาน อบต. คอน
สวรรค ์

200,000 200,000 200,000 200,000 เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  
 

ข้าราชการฯพนักงาน
จ้างมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

สนง.ปลัด ,
กองคลัง 

14 *ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 
 (ส านักปลัด,กองคลัง) 
 

-เพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ใน
สภาพที่สามารถใช้งาน
ได ้
 
 

-ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาวัสดุ/
ครุภณัฑ ์
 

200,000 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 -วัสดุ ครุภณัฑ์
ส านักงานไดร้ับ
การซ่อมแซม ร้อย
ละ 80 
 
 

-เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
 

ส านักปลดั,
กองคลัง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของผู้บริหารสมาชิกสภา 
อบต.พนักงาน ลูกจ้าง 
 

-เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.และพัฒนา
สมรรถภาพพนักงาน 
ลูกจ้าง อบต.และผู้น า
ชุมชน 

-จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของ
ผู้บริหารสมาชิกสภา 
อบต. พนักงาน 
ลูกจ้าง อบต. 1 ครั้ง 
 

300,000 
 

- 300,000 - -ร้อยละของ
บุคลากรทุกระดับ
ได้รับการพัฒนา
ความรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพร้อย
ละ 90 
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.มีแนวคิดในการ
บริหารงานท่ีกว้างไกล
ขึ้นและพนักงาน 
ลูกจ้างอบต.มี
สมรรถภาพท่ีดีขึ้นมี
ขวัญและก าลังใจดีขึ้น 

-ส านักปลัด 
 

16 โครงการพัฒนาความรู้ใน
การจัดการองค์ความรู้ใน
องค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน 

-เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการท างาน 

-พนักงานส่วนต าบล
สมาชิก อบต.คณะผู้
บริการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 
ประชาชน 

- 50,000 - 50,000 -ร้อยละของ
บุคลากรทุกระดับ
ได้รับการ
ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 90 

-ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

-ทุกส่วน
ราชการ 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 รายจ่ายอื่นๆ  
- ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบัน
ที่เป็นกลางเพื่อเป็น
ผู้ด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจของผู้มารับบริการ
ปฏิบัติงานของ อบต.คอน
สวรรค ์

เพื่อเป็นส ารวจความพึง
พอใจของผู้มารับ
บริการปฏิบัติงานของ 
อบต.คอนสวรรค ์

พื้นที่ต าบล 
คอนสวรรค ์

11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

อบต.คอนสวรรค์
ผ่านเกณฑ์
ประเมินทุกด้านที่
ประเมิน 

ทราบความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการที่มี
ต่อการปฏิบตัิงานของ 
อบต.คอนสวรรค ์

สนง.ปลัด 

18 โครงการจดัท าเวปไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
คอนสวรรค ์
 

เพื่อเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารให้กับ
ประชาชน 

จัดท าเวปไซต์ให้กับ 
อบต. 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสารเพิม่ขึ้น 

สนง.ปลัด 

19 
 
 

โครงการจดัเก็บภาษี
เคลื่อนที ่
 

-เพื่อให้ประชาชนรับ
การบริการอย่างท่ัวถึง 

-ทุกหมู่บ้าน / ชุมชน
ในเขต อบต.คอน
สวรรค ์

3,000 
 
 
 

3,000 3,000 
 
 
 

3,000 
 
 
 

-จ านวนของ
ประชาชนท่ีจ่าย
ภาษีร้อยละ 90 

-ประชาชนรับการ
บริการอย่างทั่วถึง 
 

กองคลัง 
 

 

20 โครงการจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ในการ
จัดเก็บภาษ ี
 

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบว่าจะต้องเสีย
ภาษีช่วงใด 

-ทุกหมู่บ้าน / ชุมชน
ในเขต อบต.คอน
สวรรค ์

- 5,000 - 5,000 -จ านวนของ
ประชาชนท่ีจ่าย
ภาษีร้อยละ 90 
 
 

-ประชาชนเสียภาษีตรง

ตามเวลาที่ก าหนด 
กองคลัง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 *จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน 
(ส านักปลัด,กองคลัง) 

-เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 
 
 

 

-วัสดุส านักงาน 
-วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
-วัสดุงานบ้านงานครัว 
-วัสดุก่อสร้าง 
-วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 
-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 
-วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 
-วัสดุคอมพิวเตอร์ 
-วัสดุใช้ในงานรัฐพิธี 
-วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

455,000 455,000 455,000 455,000 -วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอต่อความ
ต้องการในการ
ปฏิบัติงาน ร้อย
ละ 90 
 

 

-เจ้าหน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 
 
 
 
 

สนง.ปลัด,กอง
คลัง 
 

22 *โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี 
และทรัพยส์ิน 
 

-เพื่อใช้หลักการจัดท า
แผนที่ภาษี ทรัพยส์ิน
ในการจัดเก็บรายได ้
 

-อบต.คอนสวรรค ์
 

300,000 300,000 300,000 300,000 -ร้อยละแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินได้
ครอบคลมุพื้นท่ี
ทั้งหมดของ
อบต.คอนสวรรค์
ร้อยละ 90 

-การจัดเก็บภาษีเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 

กองคลัง 
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  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมตามแนว
ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.
ป้องกันและบรรเทา 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการฝึกอบรม
ตามแนวปฏิบตัิงานตาม 
พ.ร.บ.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะ พ.ศ. 
2550   
 

-สมาชิก อปพร. 
อบต.ต าบลคอน
สวรรค ์
 

- 20,000 - 20,000 -ร้อยละที่เพิม่ขึ้น
ของจ านวน
ประชาชนท่ีได้รบั
ความปลอดภัยใน
การด าเนินการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารภัยร้อยละ 
80 

-เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  
ประสบการณ์และ
เตรียมความพร้อมใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 

ส านักปลดั 
 

2 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปกป้องสถาบัน
(อสป) 
 

-เพื่อสร้างความสามัคคี
ของคนไทยที่มีสถาบัน
พระมหากษตัริยเ์ป็นศูนย์
รวมให้คงอยู่คู่ชาติไทย 
 

-อาสาสมัครป้องกัน
สถาบัน(อสป.)
จ านวน 2 รุ่น 
 

- 50,000 - 50,000 -ร้อยละที่เพิม่ขึ้น
ของจ านวน
ประชาชนรักหวง
แหนและช่วยกัน
ป้องกันสถาบัน
ส าคัญของชาติร้อย
ละ80 

-ประชาชนรัก หวง
แหนและช่วยกัน
ปกป้องสถาบันส าคญั
ของชาติ 
 

ส านักปลดั 
 

3 *โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลปีใหม่  

-เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่  

-ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 
 

50,000 
 
 

50,000 50,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 

-อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่
ลดลงร้อยละ80 

-จ านวนการเกิด
อุบัติเหตุและการ
สูญเสียจากการใช้รถ
ใช้ถนนลดน้อยลง 

ส านักปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 *โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลปสีงกรานต์ พ.ศ. 
2560 

-เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีสงกรานต์ 
พ.ศ. 2560 

-ช่วงเทศกาล
สงกรานต ์
 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 -อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล
สงกรานตล์ดลงร้อย
ละ80 

-จ านวนการเกิด
อุบัติเหตุและการ
สูญเสียจากการใช้รถ
ใช้ถนนลดน้อยลง 

ส านักปลดั 
 

5 *โครงการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพตดิตามนโยบาย
รัฐบาล 

-ชุมขนในเขตต าบล
คอนสวรรค ์
 

100,000 100,000 100,000 100,000 -ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่ลดลง ร้อยละ 
80 
 

-ชุมชนปลอดภัยจาก
ยาเสพตดิ 
 

ส านักปลดั 
 

6 *โครงการจัดซื้อวัสดุ
สนับสนุนกิจการ อปพร. 
 

-เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการ
เมื่อเกิดภัยต่างๆ 
 

-ด าเนินการจดัหา
อุปกรณ์ประจ าศูนย์ 
อปพร. อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 -วัสดุอุปกรณ์ประจ า
ศูนย์ อปพร.
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 
80 

-ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 
 

ส านักปลดั 
 

7 โครงการส่งเสริมการขับขี่
ปลอดภัยในโรงเรยีน 
 

-เพื่อสร้างความรู้ ความ
ตระหนักและปลูก
จิตส านึกให้แก่เยาวชนใน
เรื่องของกฎหมายจราจร 
การรักษาวินัยในการขับข่ี
ฯ 

-นักเรียน
ระดับประถมศึกษาปี
ที่ 5,6 จ านวน 4 
โรงเรียนเขต 
อบต.คอนสวรรค ์

- 30,000 - -30,000 -ร้อยละของจ านวน
เยาวชนรู้จักกฎ
จราจรร้อยละ 80 

-นักเรียนเกิดความรู้ 
ความตระหนักและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจร 

ส านักปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด หมู่ที่ 11 

-เพื่อป้องกันปัญหา
อาชญากรรม 

-บริเวณทีล่่อแหลม 
หมู่ที่  11 

- 200,000 - 200,000 -ปัญหาอาชญากรรม
ลดลงร้อยละ 80 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 

อบต.และ
หน่วยงาน
ราชการ 

9 โครงการอบรมผู้น าเตือน
ภัย หมู่ที่  1-15 

-เพือ่ป้องกันภัยต่างๆที่
อาจเกิดขึ้นในชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

-จัดโครงการอบรม
ผู้น าเตือนภัย ให้กับ
ชุมชน หมู่ที่ 1-5 

- 50,000 - 50,000 -ประชาชน
ผลกระทบที่เกิดจาก
ภัยต่างลดลงร้อยละ 
80 
 

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 

10 โครงการปลูกจิตส านึกให้
ราษฎรมีความสามัคคี 
ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อ
ความมั่นคงของชาติ 
 
 

เพื่อให้ราษฎรมีความ
สามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ เพื่อความ
มั่นคงของชาติ 

หมู่ที่ 1-15 - 10,000 
 

- 
 

10,000 
  
 

โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ชาติไทยมีความมั่นคง
เป็นปึกแผ่น 

สนง.ปลัด 
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  แผนงานการศึกษา 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ 
(กองการศึกษา) 

ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถิ่นเพื่อ
การปฏิบัติงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง  

2,028,160 

 
2,028,160 

 
2,028,160 

 
2,028,160 

 

  
 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯพนักงาน
จ้างมี เงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และสวสัดิการที่ด ี

กองการศึกษา 

2 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แกส่่วน
งานต่างๆ เช่น โครงการ
จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน 
ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-15 

 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 

3 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าวัสดุให้แก่ส่วนงาน
ต่างๆ โครงการจัดซื้อวสัดุ
ต่างๆตามอ านาจหน้าท่ี 
เพื่อใช้ในส านักงานและ
บริการสาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวสัดุ
ต่างๆเพื่อด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-15 

 

150,000 
 

150,000 150,000 150,000 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองการศึกษา 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
 
 

-เพื่อให้คณะกรรมการ
ศูนย์มีประสิทธิภาพใน
การบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต าบลคอนสวรรค ์
ประชุม/ศึกษาดู
งานเพื่อน ามา
พัฒนาศูนย์ฯ 

20,000 
 
 

20,000 20,000 
 
 

20,000 
 
 

-ร้อยละของ
คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลคอน
สวรรคไ์ดร้ับการ
พัฒนาร้อยละ 90 

-เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.
คอนสวรรค ์

กองการศึกษา
ฯ 

 
  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่างๆ 
(กองช่าง) 

ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถิ่นเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการพนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง  

1,325,880 
 

1,325,880 1,325,880 1,325,880 เบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯพนักงาน
จ้างมี เงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และสวสัดิการที่ด ี

กองช่าง 

2 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริหาร 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-15 

 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าวัสดุให้แก่ส่วนงาน
ต่างๆ โครงการจัดซื้อวสัดุ
ต่างๆตามอ านาจหน้าท่ี 
เพื่อใช้ในส านักงานและ
บริการสาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวสัดุ
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที ่

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-15 

 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีสูงขึ้น 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 

4 ค่ากระแสไฟฟ้าของสถานี
สูบน้ าด้วยพลังไฟฟ้า ต าบล
คอนสวรรค ์

เพื่อจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า
ของสถานีสูบน้ าด้วนพลัง
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านโนนโพธ์ิหมู่ที่ 6,14 

บ้านโนนโพธ์ิหมู่ที่ 
6,14 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์จากสถานี
สูบน้ าเพื่อ
การเกษตรไดร้้อยละ 
80 

ประชาชนสามารถสูบ
น้ าใช้เพื่อการเกษตร
ได ้

กองช่าง 

5 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านรายจ่ายในการเดินทาง
ไปราชการฯ 
(กองช่าง) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ที่ 1-15 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 เบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  
 

ข้าราชการฯพนักงาน
จ้างมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

กองช่าง 
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  แผนงานงบกลาง 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม กบข. กบท. 

ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถิ่นเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการพนักงาน
ส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง  

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

เบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯพนักงาน
จ้างมี เงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และสวสัดิการที่ด ี
 
 

สนง.ปลัด คลัง 
ช่าง ศึกษา 

2 
 
 
 

เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่หรือในกรณี
จ าเป็นฉุกเฉินไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้  

-ประชาชนในเขต 
อบต.คอนสวรรค ์
 
 
 

612,000 612,000 612,000 612,000 -ร้อยละที่เพิม่ขึ้น
ของจ านวน
ประชาชนท่ีได้รบั
ความปลอดภัยใน
การด าเนินการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารภัยร้อยละ 
80 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือและบรรเทา
ทุกข์จาก อบต.ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันท่วงท ี

สนง.ปลัด คลัง 
ช่าง ศึกษา 

3 สมทบกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 

เพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ กองทุน
แม่ของแผ่นดิน มอบให้
หมู่บ้านที่เข้าร่วมการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ต าบลคอนสวรรค ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 ปัญหายาเสพตดิ
ลดลงร้อยละ 80 

ไม่มีปญัหายาเสพตดิ
ในพื้นที่ 

ส านักปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สมทบบ าเหนจ็บ านาญ
ข้าราชการท้องถิ่น(กบท.) 

เพื่อสมทบบ าเหนจ็
บ านาญข้าราชการ
ท้องถิ่น(กบท.) 

หักจากประมาณการ
รายรับไมร่วมเงิน
อุดหนุนในอัตราร้อย
ละหนึ่ง 

163,300 163,300 163,300 163,300 เบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯพนักงาน
จ้างมี เงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และสวสัดิการที่ด ี

สนง.ปลัด คลัง 
ช่าง ศึกษา 

5 สมทบกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพส าหรับลูกจ้างประจ า
ของส่วนราชการ(กสจ.) 

เพื่อสมทบกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพส าหรับ
ลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ(กสจ.) 

1. อัตราเงิน
สะสม  สมาชิก
จ่ายเงินสะสมในอัตร
ร้อยละ 3 ของค่าจ้าง 
2.  อัตราเงิน
สมทบ นายจ้าง
จ่ายเงินสมทบใน
อัตราร้อยละ 3 ของ
ค่าจ้าง 

10,000 10,000 10,000 10,000 เบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯพนักงาน
จ้างมี เงินเดือน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
และสวสัดิการที่ด ี

สนง.ปลัด คลัง 
ช่าง ศึกษา 

6 *เงินทุนเพื่อการศึกษาเล่า
เรียนต่อ 
 

-เพือ่เป็นทุนเพื่อ
การศึกษาให้กับผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง  

-ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาฯ พนักงาน  
ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง
อบต. 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 -ผู้ไดร้ับ
ทุนการศึกษามี
ประสิทธิภาพการ
ท างานเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ 80 
 

-บุคลากรน าความรู้ที่
ได้มาพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สนง.ปลัด 
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  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขยายระบบเสยีง
ตามสาย หมู่ที่ 11 
 

-เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ของหมู่บ้าน 

-ติดตั้งสายไฟพร้อม
ล าโพงบ้านหนองโก 
หมู่ที่ 10 

20,000 
 

- - - -ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารร้อย
ละ 80 

-การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของหมู่บ้าน
เข้าถึงประชาชนและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

ส านักปลดั 
คลัง/ศพด. 

2 ซ่อมแซมหอกระจ่ายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน ต าบลคอน
สวรรค ์
 

-เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประชาสมัพันธ์ข่าวสาร
ของหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1-15 30,000 
 

30,000 30,000 30,000 -ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารร้อย
ละ 80 

-การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของหมู่บ้าน
เข้าถึงประชาชนและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

ส านักปลดั 
 

 
 


