
แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2.5  พัฒนาบคุลากรใหม้ีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 2.6 การพัฒนาอาคารสถานที่และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ใหเ้พียงพอและทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน  2.8 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท าแผนชุมชน

6 ยุทธศาสตร์การเมอืงการบริหารจัดการทีด่ี
6.1 แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ  - เพื่อสร้างหลักประกนัที่ดี พนกังานส่วนต าบล 160,000     160,000     160,000     160,000     สมทบกองทุน  -ท าใหพ้นกังานส่วนต าบล สนง.ปลัดฯ

ขา้ราชการส่วนทอ้งถื่น(กบท.) ส าหรับพนกังานส่วนต าบล กบท.ปีละ 1คร้ัง มหีลักประกนัที่ดี

2 เงินส ารองรายจา่ย  - เพื่อจา่ยเปน็เงินส ารองใน เงินส ารองรายจา่ย 300,000     300,000     300,000     300,000     มีประสิทธภิาพ  - ท าใหอ้บต.มเีงินส ารอง สนง.ปลัดฯ
กรณีฉกุเฉนิเร่งด่วน  จ าเปน็ ในการช่วยเหลือ จา่ยกรณีฉกุเฉนิเร่งด่วน

หรือจ าเปน็

3 เงินชว่ยพเิศษ  - เพื่อเปน็สวัสดิการที่ดี บคุลากรอบต. 100,000     100,000     100,000     100,000     มสีวัสดิการ  - ท าใหพ้นกังานมสีวัสดิ สนง.ปลัดฯ
ที่ดีส าหรับ การที่ดี
พนกังาน

560,000   560,000   560,000   560,000   รวมทัง้สิ้น
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส้าหรับ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเลาด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเลา    อ้าเภอร้องกวาง    จังหวัดแพร่



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2.5  พัฒนาบคุลากรใหม้ีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 2.6 การพัฒนาอาคารสถานที่และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ใหเ้พียงพอและทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน  2.8 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท าแผนชุมชน

6 ยุทธศาสตร์การเมอืงการบริหารจัดการทีด่ี
6.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าเดินทางไปราชการและ  เพื่อจา่ยเปน็ค่าลงทะเบยีน ผู้บริหาร ส.อบต. 300,000     300,000     300,000     300,000     บคุลากรได้รับการ   ท าใหก้ารปฏบิติังานของ สนง.ปลัดฯ

ลงทะเบยีนต่างๆ ค่าเดินทางไปราชการ บคุลากร ส านกังานปลัด เขา้ฝึกอบรม อบต.มปีระสิทธิภาพ กองคลัง
ค่าทพีกั ค่าเบี้ยเล้ียง ฯลฯ กองคลัง อบต.น้ าเลา
ส าหรับ ผู้บริหาร ส.อบต. และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
บคุลากร ส านกังานปลัด
กองคลัง อบต.น้ าเลา
และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง

2 เงินเดือน ค่าตอบแทน   เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือน บคุลากรอบต.น้ าเลา 3,000,000  3,200,000  3,400,000  3,500,000  บคุลากรได้รับค่า  ท าใหบ้คุลากรมสีวัสดิการ สนง.ปลัดฯ
ค่าสวัสดิการ ส าหรับพนกังาน ค่าตอบแทน ค่าสวัสดิการ สวัสดิการ เชน่ ที่ดี กองคลัง
ส่วนต าบล พนกังานจา้ง ใหแ้กพ่นง.ส่วนต าบล  - เงินเดือน

พนง.จา้ง  - ค่าตอบแทน
 - ค่าเชา่บา้น
 - ค่าเล่าเรียนบตุร ฯลฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส้าหรับ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเลาด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเลา    อ้าเภอร้องกวาง    จังหวัดแพร่

ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2.5  พัฒนาบคุลากรใหม้ีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 2.6 การพัฒนาอาคารสถานที่และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ใหเ้พียงพอและทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน  2.8 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท าแผนชุมชน

6 ยุทธศาสตร์การเมอืงการบริหารจัดการทีด่ี
6.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 เงินเดือน ค่าตอบแทน   เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือน ผู้บริหาร /ส.อบต. 2,571,120  2,571,120  2,571,120  2,571,120  ขา้ราชการฝ่าย  ท าใหข้า้ราชการฝ่ายการเมอืง สนง.ปลัดฯ

ค่าสวัสดิการ ส าหรับขา้ราชการค่าตอบแทน ค่าสวัสดิการ การเมอืงได้รับ ได้รับเงินเดือน/ค่าตอบแทน
ฝ่ายการเมอืง ใหแ้กข่า้ราชการฝ่ายการเมอืง เงินเดือน

ค่าตอบแทน

4 ค่าโฆษณาและเผยแพร่  - เพื่อจา่ยเปน็ค่าโฆษณาและ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 10,000       10,000       10,000       10,000          ประสิทธิภาพ การปฏบิติังานมปีระสิทธิภาพ สนง.ปลัดฯ
เผยแพร่ส าหรับงานอบต. การปฏบิติังาน

5 ค่าจา้งเหมาจดัท าตรายาง  -เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมา ตรายาง 10,000       10,000       10,000       10,000         ประสิทธิภาพ การปฏบิติังานมปีระสิทธิภาพ สนง.ปลัดฯ
จดัท าตรายาง ส าหรับใชใ้น การปฏบิติังาน กองคลัง
การปฏบิติังาน

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส้าหรับ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเลาด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเลา    อ้าเภอร้องกวาง    จังหวัดแพร่



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2.5  พัฒนาบคุลากรใหม้ีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 2.6 การพัฒนาอาคารสถานที่และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ใหเ้พียงพอและทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน  2.8 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท าแผนชุมชน

6 ยุทธศาสตร์การเมอืงการบริหารจัดการทีด่ี
6.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 ค่ารับรองและพธิีการ  เพื่อท าใหก้ารปฏบิติังาน ค่าใชจ้า่ยในการ 30,000       30,000       30,000       30,000          ประสิทธิภาพ   การปฏบิติังานของอบต. สนง.ปลัดฯ

ของอบต.มปีระสิทธิภาพ รับรองและพธิีการ การปฏบิติังาน มปีระสิทธิภาพ

7 ค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ัง  เพื่อเปน็ค่าใชจ้า่ยในการ    การเลือกต้ังผู้บริหาร 100,000     100,000     100,000     100,000     การเลือกต้ังเปน็   ท าใหก้ารเลือกต้ังทอ้งถิ่น สนง.ปลัดฯ
เลือกต้ัง ทอ้งถิ่น ไปตามที่กกต. มปีระสิทธิภาพ

การเลือกต้ังสมาชกิสภาฯ ก าหนด

8 ค่าพวงมาลัย ชอ่ดอกไม้  เพื่อท าใหก้ารปฏบิติังาน ค่าพวงมาลัยชอ่ดอกไม้ 5,000         5,000         5,000         5,000            ประสิทธิภาพ  การปฏบิติังานของอบต. สนง.ปลัดฯ
และพวงมาลา ของอบต.มปีระสิทธิภาพ และพวงมาลา การปฏบิติังาน มปีระสิทธิภาพ
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ส้าหรับ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเลาด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเลา    อ้าเภอร้องกวาง    จังหวัดแพร่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2.5  พัฒนาบคุลากรใหม้ีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 2.6 การพัฒนาอาคารสถานที่และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ใหเ้พียงพอและทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน  2.8 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท าแผนชุมชน

6 ยุทธศาสตร์การเมอืงการบริหารจัดการทีด่ี
6.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  -เพื่อท าให ้วัสดุ  ครุภณัฑ์ วัสดุ  ครุภณัฑ์ 100,000     100,000     100,000     100,000     วัสดุอปุกรณ์  การปฏบิติังานของอบต. สนง.ปลัดฯ

วัสดุ ครุภณัฑ์ ใหใ้ชง้านได้ตามปกติ ได้รับการซ่อม มปีระสิทธิภาพ กองคลัง
แซมบ ารุงรักษา

10 ค่าวัสดุ เพื่อจดัหาวัสดุส าหรับใชใ้น วัสดุ 500,000     500,000     500,000     500,000     มวีัสดิใชใ้นการ  ท าใหม้วีัสดุในการใชใ้นการ สนง.ปลัดฯ
การปฏบิติังาน ปฏบิติังาน ปฏบิติังาน กองคลัง

11 ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน อบต.น้ าเลา 5,000         5,000         5,000         5,000         ประชาชน   ท าใหป้ระชาชนได้ร่วม สนง.ปลัดฯ
วันทอ้งถิ่นไทย มส่ีวนร่วมในกจิกรรม มคีวามรู้เกี่ยว กจิกรรมวันทอ้งถิ่นไทย

กบัวันทอ้งถิ่นไทย
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส้าหรับ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเลาด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเลา    อ้าเภอร้องกวาง    จังหวัดแพร่



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2.5  พัฒนาบคุลากรใหม้ีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 2.6 การพัฒนาอาคารสถานที่และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ใหเ้พียงพอและทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน  2.8 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท าแผนชุมชน

6 ยุทธศาสตร์การเมอืงการบริหารจัดการทีด่ี
6.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 ค่าจา้งเหมาท าการวิจยัการ  เพื่อประเมนิการปฏบิติังาน อบต.น้ าเลา 14,000       14,000       14,000       14,000       มกีารจดัท าวิจยั  ท าใหอ้บต.มกีารบริการ สนง.ปลัดฯ

ประเมนิประสิทธิภาพการ ของอบต. ประเมนิประสิทธิ ประชาชนมปีระสิทธิภาพ
ปฏบิติังานอบต. ภาพการปฏบิติั

งานของอบต.
13 ค่าจา้งเหมาบริการท าความ   เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมา จา้งเหมาเอกชน/บคุคล 66,000       66,000       66,000       66,000       มกีารจา้งเหมา ท าใหส้นง.อบต.สะอาดและ สนง.ปลัดฯ

สะอาดอาคารที่ท าการ บคุคบท าความสะอาด ท าความสะอาด ใหบ้ริการประชาชนได้
อบต.น้ าเลา อาคารที่ท าการ จ านวน12เดือน

14 ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร  - เพื่อท าใหก้ารปฏบิติังาน ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 48,000       48,000       48,000       48,000       มเีคร่ืองถา่ย  -การปฏบิติังานของอบต. กองคลัง
ของอบต.มปีระสิทธิภาพ . เอกสารใชใ้น มปีระสิทธิภาพ

การปฏบิติังาน
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องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเลา    อ้าเภอร้องกวาง    จังหวัดแพร่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส้าหรับ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเลาด้าเนินการ



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2.5  พัฒนาบคุลากรใหม้ีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 2.6 การพัฒนาอาคารสถานที่และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ใหเ้พียงพอและทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน  2.8 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท าแผนชุมชน

6 ยุทธศาสตร์การเมอืงการบริหารจัดการทีด่ี
6.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 ค่าจา้งเหมาบริการจดัท า  เพื่อท าใหก้ารจดัเกบ็ภาษี จา้งเหมาบริการ 200,000     200,000     200,000     200,000     มขีอบเขตการ  - ท าใหก้ารจดัเกบ็ภาษี กองคลัง

แผนที่ภาษี ได้ครอบคลุม จดัเกบ็ภาษี ได้ครอบคลุม
ที่ชดัเจน

16 ค่าสาธารณูปโภค   เพื่อท าใหก้ารด าเนนิงาน ค่าสาธารณูปโภค 400,000     400,000     400,000     400,000     จา่ยค่าสาธารณู  - ท าให้การด าเนินงานของ กองคลัง
ของอบต.เปน็ไปอยา่งมี ปโภคจ านวน อบต.เป็นไปอย่างมีประสิทธิ

ประสิทธิภาพ 12 คร้ัง ภาพและบรรลุเป้าหมาย

17 ค่าจา้งเหมาบริการบคุคล   เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมา จา้งเหมาบริการบคุคล 72,000       72,000       72,000       72,000       มผู้ีมาปฏบิติั  - ท าใหม้ผู้ีปฏบิติังาน สนง.ปลัดฯ
ปฎบิติังานส านกังานปลัดฯ บคุคลในการปฏบิติังานใน จ านวน 12 เดือน งานในสนง.ปลัดฯในสนง.ปลัดฯ

ส านกังานปลัดฯ จ านวน 1 คน
7,431,120   7,631,120   7,831,120   7,931,120   รวมทัง้สิ้น
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แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
ส้าหรับ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเลาด้าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเลา    อ้าเภอร้องกวาง    จังหวัดแพร่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2.5  พัฒนาบคุลากรใหม้ีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 2.6 การพัฒนาอาคารสถานที่และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ใหเ้พียงพอและทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน  2.8 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท าแผนชุมชน

6 ยุทธศาสตร์การเมอืงการบริหารจัดการทีด่ี
6.3 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าเดินทางไปราชการและ  เพื่อจา่ยเปน็ค่าลงทะเบยีน บคุลากร กองชา่ง 50,000       50,000       50,000       50,000       บคุลากรได้รับการ   ท าใหก้ารปฏบิติังานของ กองชา่ง

ลงทะเบยีนต่างๆ ค่าเดินทางไปราชการ เขา้ฝึกอบรม อบต.มปีระสิทธิภาพ
ค่าทพีกั ค่าเบี้ยเล้ียง ฯลฯ
ส าหรับ บคุลากรกองชา่ง

2 เงินเดือน ค่าตอบแทน   เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือน พนง.ส่วนต าบล 1,000,000  1,100,000  1,200,000  1,300,000  บคุลากรได้รับค่า  ท าใหบ้คุลากรมสีวัสดิการ กองชา่ง
ค่าสวัสดิการ ส าหรับพนกังาน ค่าตอบแทน ค่าสวัสดิการ พนง.จา้ง สวัสดิการ เชน่ ที่ดี
ส่วนต าบล พนกังานจา้ง ใหแ้กพ่นง.ส่วนต าบล  - เงินเดือน

พนง.จา้ง  - ค่าตอบแทน
 - ค่าเชา่บา้น
 - ค่าเล่าเรียนบตุร
       ฯลฯ
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ผลทีค่าดว่าจะได้รับที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส้าหรับ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเลาด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเลา    อ้าเภอร้องกวาง    จังหวัดแพร่



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2.5  พัฒนาบคุลากรใหม้ีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 2.6 การพัฒนาอาคารสถานที่และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ใหเ้พียงพอและทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน  2.8 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท าแผนชุมชน

6 ยุทธศาสตร์การเมอืงการบริหารจัดการทีด่ี
6.3 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ค่าจา้งเหมาจดัท าตรายาง  -เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมา จา้งเหมาบริการ 5,000         5,000         5,000         5,000         มตีรายางใชใ้นการ ท าใหก้ารปฏบิติังานเปน็ไป กองชา่ง

จดัท าตรายาง ส าหรับใชใ้น จดัท าตรายาง ปฏบิติังาน อยา่งมปีระสิทธิภาพ
การปฏบิติังาน

4 ค่าจา้งเหมาบริการค่าทดสอบ  -เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมา   จา้งเหมาบริการ 10,000       10,000       10,000       10,000       น้ าเพื่ออปุโภค  ท าใหก้ารปฏบิติังานเปน็ไป กองชา่ง
น้ าอปุโภคบริโภค บริการในทดสอบน้ า อปุโภค ค่าทดสอบน้ าอปุโภค บริโภคได้รับการ อยา่งมปีระสิทธิภาพ

บริโภค ในความรับผิดชอบ บริโภคในความรับผิด ทดสอบที่ได้
ของอบต.น้ าเลา ชอบของอบต. มาตรฐาน

5 ค่าวัสดุ  -เพื่อจดัหาวัสดุส าหรับใชใ้น วัสดุส าหรับใชใ้นการ 150,000     150,000     150,000     150,000     มวีัสดิใชใ้นการ  ท าใหม้วีัสดุในการใชใ้นการ กองชา่ง
การปฏบิติังาน ปฏบิติังาน ปฏบิติังาน ปฏบิติังาน

6 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  -เพื่อท าให ้วัสดุ  ครุภณัฑ์ วัสดุ  ครุภณัฑ์ 30,000       30,000       30,000       30,000       วัสดุอปุกรณ์ ท าใหว้ัสดุ ครุภณัฑ์ กองชา่ง
วัสดุ ครุภณัฑ์ ใหใ้ชง้านได้ตามปกติ ได้รับการซ่อมแซมใชง้านได้ตามปกติ

บ ารุงรักษา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส้าหรับ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเลาด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเลา    อ้าเภอร้องกวาง    จังหวัดแพร่



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2.5  พัฒนาบคุลากรใหม้ีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 2.6 การพัฒนาอาคารสถานที่และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ใหเ้พียงพอและทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน  2.8 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท าแผนชุมชน

6 ยุทธศาสตร์การเมอืงการบริหารจัดการทีด่ี
6.3 แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา วัสดุ    เพื่อท าให ้วัสดุ  ครุภณัฑ์ วัสดุ  ครุภณัฑ์ ที่ดิน 150,000     150,000     150,000     150,000     วัสดุอปุกรณื  -ท าใหว้ัสดุ ครุภณัฑ์ ที่ดิน กองชา่ง

ครุภณัฑ์ ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง และที่ดินส่ิงกอ่สร้าง ใชง้านได้ และส่ิงกอ่สร้าง ใชง้านได้ตาม และส่ิงกอ่สร้างใชง้านได้
ปกติ

8 ค่าจา้งเหมาบริการบคุคล   เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมา จา้งเหมาบริการบคุคล 72,000       72,000       72,000       72,000       มผู้ีมาปฏบิติั  - ท าใหม้ผู้ีปฏบิติังาน กองชา่ง
ปฎบิติังานกองชา่ง บคุคลในการปฏบิติังานใน จ านวน 12 เดือน งานในกองชา่ง ในกองชา่ง

กองชา่ง จ านวน 1 คน
9 ปรับปรุงภมูทิศันส์ านกังาน   เพื่อท าใหอ้บต.นา่อยู่ อบต.น้ าเลา 100,000     มกีารปรับปรุง  ท าใหอ้บต.นา่อยู่ กองชา่ง

ภมูทิศันอ์บต.
1 คร้ัง

10 กอ่สร้างปา้ยอบต.น้ าเลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จ านวน 1 ปา้ย 150,000     มปีา้ยส านกังาน ท าใหม้ปีา้ยบอกจะสถานที่ กองชา่ง
ใหก้ารบริการแกป่ระชาชน จ านวน 1 ปา้ย ส านกังานอบต.

1,717,000  1,567,000  1,667,000  1,767,000  รวมทัง้สิ้น
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ส้าหรับ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเลาด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเลา    อ้าเภอร้องกวาง    จังหวัดแพร่

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)



แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2.5  พัฒนาบคุลากรใหม้ีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 2.6 การพัฒนาอาคารสถานที่และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ใหเ้พียงพอและทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน  2.8 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท าแผนชุมชน

6 ยุทธศาสตร์การเมอืงการบริหารจัดการทีด่ี
6.4 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าเดินทางไปราชการและ  เพื่อจา่ยเปน็ค่าลงทะเบยีน บคุลากร 50,000       50,000       50,000       50,000       บคุลากรได้รับการ   ท าใหก้ารปฏบิติังานของ กองการศึกษาฯ

ลงทะเบยีนต่างๆ ค่าเดินทางไปราชการ กองการศึกษาฯ เขา้ฝึกอบรม อบต.มปีระสิทธิภาพ
ค่าทพีกั ค่าเบี้ยเล้ียง ฯลฯ
ส าหรับ บคุลากร
กองการศึกษาฯ

2 เงินเดือน ค่าตอบแทน   เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือน พนง.ส่วนต าบล 1,200,000  1,300,000  1,400,000  1,500,000  บคุลากรได้รับค่า  ท าใหบ้คุลากรมสีวัสดิการ กองการศึกษาฯ
ค่าสวัสดิการ ส าหรับพนกังาน ค่าตอบแทน ค่าสวัสดิการ พนง.จา้ง สวัสดิการ เชน่ ที่ดี
ส่วนต าบล พนกังานจา้ง ใหแ้กพ่นง.ส่วนต าบล  - เงินเดือน

พนง.จา้ง  - ค่าตอบแทน
 - ค่าเชา่บา้น
 - ค่าเล่าเรียนบตุร
       ฯลฯ
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แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 2.5  พัฒนาบคุลากรใหม้ีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม 2.6 การพัฒนาอาคารสถานที่และเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ใหเ้พียงพอและทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน  2.8 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท าแผนชุมชน

6 ยุทธศาสตร์การเมอืงการบริหารจัดการทีด่ี
6.4 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ค่าจา้งเหมาจดัท าตรายาง  เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมา จา้งเหมาบริการ 5,000         5,000         5,000         5,000         มตีรายางใชใ้นการ ท าใหก้ารปฏบิติังานเปน็ไป กองการศึกษาฯ

จดัท าตรายาง ส าหรับใชใ้น จดัท าตรายาง ปฏบิติังาน อยา่งมปีระสิทธิภาพ
การปฏบิติังาน

4 ค่าวัสดุและสาธารณูปโภค  เพื่อจดัหาวัสดุส าหรับใชใ้น วัสดุ 100,000     100,000     100,000     100,000     มวีัสดิและสาธารณูท าใหม้วีัสดุและสาธารณูปโภค กองการศึกษาฯ
การปฏบิติังาน ค่าสาธารณูปโภค ในการปฏบิติังาน ในการปฏบิติังาน

5 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  เพื่อท าให ้วัสดุ  ครุภณัฑ์ วัสดุ  ครุภณัฑ์ 30,000       30,000       30,000       30,000       วัสดุอปุกรณ์     ท าใหว้ัสดุ ครุภณัฑ์ กองการศึกษาฯ
วัสดุ ครุภณัฑ์ ใหใ้ชง้านได้ตามปกติ ได้รับการซ่อม ใชง้านได้ตามปกติ

แซมบ ารุงรักษา
6 ค่าจา้งเหมาบริการบคุคล   เพื่อจา่ยเปน็ค่าจา้งเหมา จา้งเหมาบริการบคุคล 72,000       72,000       72,000       72,000       มผู้ีมาปฏบิติังาน    ท าใหม้ผู้ีปฏบิติังาน กองการศึกษาฯ

ปฎบิติังานกองการศึกษาฯ บคุคลในการปฏบิติังานใน จ านวน 12 เดือน ในกองการศึกษาฯในกองการศึกษาฯ
กองการศึกษา จ านวน 1 คน

1,457,000  1,557,000  1,657,000  1,757,000  รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

ส้าหรับ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าเลาด้าเนินการ
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