รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองส(วนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารส(วนตําบลพุแค
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรองคกรปกครองส(วนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรีที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรการการพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4.1 แผนงานพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของทองถิ่น
เป.าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ให)แก/ผู)บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงาน อบต.พุแค

วัตถุประสงค

( ผลผลิตของโครงการ )

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ จัดกิจกรรมฝกอบรมสัมมนา

2561

งบประมาณและที่ผ(านมา
2562
2563
2564

2565

( บาท )

( บาท )

( บาท )

( บาท )

( บาท )

400,000

400,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 ครั้ง/ป$

ผลที่คาดว(า
จะไดรับ
คณะผู)บริหาร ฯลฯ ได)รับ

ปฏิบัติงานราชการ และ

ศึกษาดูงานให)แก/ผู)บริหาร

ความรู)เพื่อนํามาพัฒนา

การให)บริการประชาชน

สมาชิก อบต. ผู)นําชุมชน

ตําบลพุแคให)ดียิ่งขึ้น

พนักงานส/วนตําบล ลูกจ)าง
พนักงานจ)าง อบต.พุแค
ปฏิบัติงานราชการ และ

เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข)อมูล

บุคลากร อบต.พุแค มี
ความรู)
ความเข)าใจใน พ.ร.บ.ข)อมูล

การให)บริการประชาชน

ข/าวสารแก/บุคลากรของ

ข/าวสารฯ มากยิ่งขึ้น

2 โครงการฝกอบรมให)ความรู)เกี่ยวกับ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ จัดฝกอบรมให)ความรู)
พ.ร.บ.ข)อมูลข/าวสาร พ.ศ. 2540

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง/ป$

อบต.พุแค
3 โครงการพัฒนาบุคลากรให)ทุน
การศึกษาต/อในระดับปริญญาตรี

เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร

ให)ทุนการศึกษาสําหรับ

อบต.พุแค ให)มีความรู)

บุคลากรใน อบต.พุแค

ความสามารถมากยิ่งขึ้น

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

บุคลากร อบต.พุแค มี
ความรู)
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
เพื่อนํามาพัฒนาตําบลพุแค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองส(วนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารส(วนตําบลพุแค
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรองคกรปกครองส(วนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรีที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรการการพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4.1 แผนงานพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของทองถิ่น
เป.าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

( ผลผลิตของโครงการ )

4 โครงการพัฒนาบุคลากรและองค@กร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ จัดกิจกรรม 5 ส ภายใน
ตามหลัก 5 ส
5 โครงการเตรียมความพร)อมสู/
ประชาคมอาเซียน

6 โครงการปCองกันและปราบปราม
การทุจริตคอรัปชั่น

2561

งบประมาณและที่ผ(านมา
2562
2563
2564

2565

( บาท )

( บาท )

( บาท )

( บาท )

( บาท )

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(า
จะไดรับ

1 ครั้ง/เดือน ประชาชนมีความพึงพอใจ

ปฏิบัติงานราชการและ

อบต.พุแค อย/างสม่ําเสมอ

ในการบริการที่ได)รับจาก

การให)บริการประชาชน

และต/อเนื่อง

อบต.พุแค

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ จัดกิจกรรมฝกอบรมเชิง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง/ป$

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน

ปฏิบัติงานราชการและการ ปฏิบัติการ สัมมนาให)ความรู)

การปฏิบัติงานราชการ

ให)บริการประชาชน รองรับ แก/ประชาชนและบุคลากร

และการให)บริการ

ประชาคมอาเซียน

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ประชาชน

- เพื่อเสริมสร)างจิตสํานึก
บุคลากร อปท.บริหารงาน

- ส/งเสริมการเรียนรู)และ
ปฏิบัติ ตามคุณธรรม

ตามหลักธรรมาภิบาล

จริยธรรม และวินัย

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1 ครั้ง/ป$

- บุคลากรมีจิตสํานึกในการ
ทํางานตามหลักธรรมาภิบาล
- เกิดความร/วมมือการมี

- เพื่อประสานความร/วมมือ - เสริมสร)างกระบวนการมี

ส/วนร/วมระหว/างองค@กรและ

ระหว/าง อบต. และหน/วยงาน ส/วนร/วมความเข)มแข็งภาค

หน/วยงานทุกภาคส/วน และ

ทุกภาคส/วน

ภาคประชาชน

ประชาชน

หน(วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

หน(วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองส(วนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารส(วนตําบลพุแค
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรองคกรปกครองส(วนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรีที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรการการพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4.2 แผนงานพัฒนาระบบบริหารองคกร
เป.าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

( ผลผลิตของโครงการ )

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดหาวัสดุอุปกรณครุภัณฑ

2561

งบประมาณและที่ผ(านมา
2562
2563
2564

2565

( บาท )

( บาท )

( บาท )

( บาท )

( บาท )

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(า

หน(วยงาน

จะไดรับ

ที่
รับผิดชอบ

วัสดุอุปกรณ ประชาชนมีความ

สํานักปลัด

เพื่อใช'ในกิจการ

ในการปฏิบัติงานราชการที่จําเป+นต,อการปฏิบัติ

ในการ

พึงพอใจใน

กองคลัง

ของ อบต.พุแค

และการบริการประชาชนราชการ

ทํางาน

บริการที่ได'รับ

กองช,าง

จาก อบต.พุแค
2 โครงการบํารุงรักษาและ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บํารุงรักษาวัสดุ
ปรับปรุงครุภัณฑ
ในการปฏิบัติงาน
อุปกรณครุภัณฑที่
อบต.พุแค
ราชการและการ
จําเป+นต,อการปฏิบัติ
บริการประชาชน

ราชการ

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 วัสดุอุปกรณ ประชาชนมีความ

สํานักปลัด

ในการ

พึงพอใจใน

กองคลัง

ทํางาน

บริการที่ได'รับ

กองช,าง

จาก อบต.พุแค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองส(วนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารส(วนตําบลพุแค
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรองคกรปกครองส(วนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรีที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรการการพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4.2 แผนงานพัฒนาระบบบริหารองคกร
เป.าหมาย
ที่

โครงการ

3 โครงการพัฒนาและ

วัตถุประสงค

( ผลผลิตของโครงการ )

เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็ออกหน,
บ วยบริการจัดเก็บ

2561

งบประมาณและที่ผ(านมา
2562
2563
2564

2565

( บาท )

( บาท )

( บาท )

( บาท )

( บาท )

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(า

หน(วยงาน

จะไดรับ

ที่
รับผิดชอบ

11 หมู,บ'าน ระบบการจัดเก็บ

กองคลัง

เพิ่มประสิทธิภาพการ

ภาษีให'มีประสิทธิภาพและภาษีนอกสถานที่เพื่อ

ภาษีมีประสิทธิภาพ

จัดเก็บภาษี

อํานวยความสะดวกให'แก,อํานวยความสะดวกแก,

รายได' ของ

ประชาชน

ประชาชนหมู, 1 - 11

อบต.เพิ่มขึ้น

เพื่อพัฒนาระบบการ

ดําเนินการพัฒนาระบบ

แผนที่ภาษีและ

จัดเก็บภาษีให'มี

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ภาษีมีประสิทธิภาพ กองช,าง

ทะเบียนทรัพยสิน

ประสิทธิภาพ

ทรัพยสินให'ทันสมัยและ

รายได' ของ

มีประสิทธิภาพและ

อบต.เพิ่มขึ้น

4 โครงการพัฒนาระบบ

ดําเนินการออกสํารวจ
ข'อมูลผู'เข'าข,ายการเสีย
ภาษี

1,000,000

1,200,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

11 หมู,บ'าน ระบบการจัดเก็บ

กองคลัง,

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองส(วนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารส(วนตําบลพุแค
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรองคกรปกครองส(วนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรีที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรการการพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4.2 แผนงานพัฒนาระบบบริหารองคกร
เป.าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

( ผลผลิตของโครงการ )

5 โครงการติดตั้งกล'อง

เพื่อความปลอดภัย

ติดตั้งกล'องวงจรป@ด

วงจรป@ดภายในศูนย

ของเด็กเล็กภายใน

ภายในศูนยพัฒนา

พัฒนาเด็กเล็ก
6 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงบํารุงรักษา
ระบบงานด'าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารภายใน
องคกร

ศพด.พุแค
เด็กเล็ก
เพื่อบํารุงรักษาระบบ ดําเนินการปรับปรุง บํารุง
เครือข,ายที่มีความเร็ว รักษาติดตั้งเครือข,ายและ
เหมาะสมรองรับความ อินเตอรเน็ตแบบไร'สาย
ต'องการใช'งาน
ภายในสํานักงานและ
เว็บไซต
ของ อบต.มีความทันสมัยพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต
ของ อบต.ให'มีประสิทธิภาพ
เป+นปEจจุบันและมี
ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพทันสมัยอยู,
เสมอ

2561

งบประมาณและที่ผ(านมา
2562
2563
2564

2565

( บาท )

( บาท )

( บาท )

( บาท )

( บาท )

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(า

หน(วยงาน

จะไดรับ

ที่
รับผิดชอบ

1 แห,ง

เด็กเล็กมีความ

กองช,าง

ปลอดภัย ครูเฝCา
ระวังได'
25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

ระบบงาน อบต.มีระบบเครือข,ายสํานักปลัด
อินเตอรเน็ตที่มี
ด'าน
ความเร็ว
เทคโนโลยีมี และมี
ประสิทธิภาพสูง
ประสิทธิภาพ เหมาะสม
เว็บไซตมี
ความทันสมัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองส(วนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารส(วนตําบลพุแค
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรองคกรปกครองส(วนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรีที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรการการพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4.2 แผนงานพัฒนาระบบบริหารองคกร
เป.าหมาย
ที่

โครงการ

7 โครงการย'ายโรงจอด
รถ อบต.พุแค

วัตถุประสงค
เพื่อให'มีสถานที่

( ผลผลิตของโครงการ )
ย'ายโรงจอดรถ

2561

งบประมาณและที่ผ(านมา
2562
2563
2564

2565

( บาท )

( บาท )

( บาท )

( บาท )
100,000

( บาท )

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(า

หน(วยงาน

จะไดรับ

ที่
รับผิดชอบ

1 แห,ง

มีสถานที่จอดรถ

สําหรับผู'มาติดต,อ

สําหรับผู'มา

ราชการที่เหมาะสม

ติดต,อราชการ

8 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อให'มีสถานที่

ปรับปรุงอาคารที่ทําการ

200,000

1 แห,ง

มีสถานที่ที่เหมาะ

ที่ทําการ อบต.พุแค

สําหรับผู'มาติดต,อ

อบต.พุแค ตามบัญชี

สมในการปฏิบัติ

ตามบัญชีรายการของ

ราชการที่เหมาะสม

รายการของ อบต.พุแค

ราชการ

เพื่อปรับปรุงสถานที่

ปรับปรุงรั้วทางเข'า

ทางเข'าหน'า อบต.

ให'มีความเหมาะสม

หน'า อบต.ตามบัญชี

พุแค

เป+นระเบียบเรียบร'อย รายการของ อบต.พุแค

กองช,าง

กองช,าง

อบต.พุแค
9 โครงการปรับปรุงรั้ว

สวยงาม

170,000

1 แห,ง

มีสถานที่ที่เหมาะ
สมในการปฏิบัติ
ราชการ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองส(วนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารส(วนตําบลพุแค
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรองคกรปกครองส(วนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรีที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรการการพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4.2 แผนงานพัฒนาระบบบริหารองคกร
เป.าหมาย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

( ผลผลิตของโครงการ )

โครงการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อปรับปรุงสถานที่

ปรับปรุงพื้นที่เท

เทคอนกรีตพร'อมราง

ให'มีความเหมาะสม

คอนกรีตพร'อมราง

ระบายน้ํา

เป+นระเบียบเรียบร'อย ระบายน้ํา รายละเอียด
สวยงาม

ตามบัญชีรายการของ
อบต.พุแค

2561

งบประมาณและที่ผ(านมา
2562
2563
2564

2565

( บาท )

( บาท )

( บาท )

( บาท )
80,000

( บาท )

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(า

หน(วยงาน

จะไดรับ

ที่
รับผิดชอบ

1 แห,ง

มีสถานที่ที่เหมาะ
สมในการปฏิบัติ
ราชการ

กองช,าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองส(วนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารส(วนตําบลพุแค
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรองคกรปกครองส(วนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรีที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรการการพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4.3 แผนงานการส(งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
เป.าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการฝกอบรมการจัดทํา
ทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน

วัตถุประสงค

( ผลผลิตของโครงการ )

2561

งบประมาณและที่ผ(านมา
2562
2563
2564

2565

( บาท )

( บาท )

( บาท )

( บาท )

( บาท )

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(า

1 ครั้ง/ป%

ชุมชนมีความเขมแข็ง

จะไดรับ

เพื่อสงเสริมใหชุมชนจัดทํา

จัดกิจกรรมฝกอบรมการ

และทบทวนแผนชุมชน

จัดทําและทบทวนแผน

มีแผนพัฒนาชุมชนที่

ดวนตนเองและนําไปใช

ชุมชนใหแกหมูบาน

มีประสิทธิภาพ

เป4นแนวทางพัฒนาทองถิ่น

หมู 1 - 11

2 โครงการประชุมประชาคมหมูบาน/เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

จัดกิจกรรมประชุม

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

11 หมูบาน แผนพัฒนาทองถิ่น

ตําบลและคณะกรรมการจัดทําแผนของประชาชนในการพัฒนา

ประชาคมหมูบานและ

สามารถแกไขป9ญหา

พัฒนาทองถิ่น

ทองถิ่นและจัดทําแผน

ประชาคมตําบลและ

ความตองการของชุมชน

พัฒนาทองถิ่น

คณะกรรมการจัดทํา

ไดอยางแทจริง

แผนพัฒนาทองถิ่น
3 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
และการเลือกตั้ง

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

11 หมูบาน ประชาชนมีจิตสํานึก

เพื่อเสริมสรางจิตสํานึก

จัดกิจกรรมรณรงค>ให

ในความเป4นประชาธิปไตย

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ในความเป4นประชาธิปไตย

และการเลือกตั้งใหแก

ประชาธิปไตยและการ

และการเลือกตั้ง

ประชาชน

เลือกตั้งใหกับประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองส(วนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารส(วนตําบลพุแค
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรองคกรปกครองส(วนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรีที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรการการพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4.3 แผนงานการส(งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
เป.าหมาย
ที่

โครงการ

4 โครงการเลือกตั้งทองถิ่น

วัตถุประสงค

( ผลผลิตของโครงการ )

- เพื่อสงเสริมประชาธิปไตย จัดกิจกรรมรณรงค>เผยแพร
ในชุมชนตําบลพุแค

2561

งบประมาณและที่ผ(านมา
2562
2563
2564

2565

( บาท )

( บาท )

( บาท )

( บาท )

( บาท )

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

ผลที่คาดว(า

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 ครั้ง/ป%

ความรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

จะไดรับ
- ประชาชนรูจักสิทธิและ
หนาที่ในการไปใชสิทธิ

- เพื่อใหประชาชนตระหนัก การปกครองของไทยภายใต

เลือกตั้ง

ถึงประชาธิปไตยในการ

ระบอบประชาธิปไตย

- เพื่อใหประชาชนรูจักการ

เลือกตั้งทองถิ่น

สรางจิตสํานึกปกปAองสถาบัน

เลือกตั้งในทองถิ่น

สําคัญของชาติเพื่อสราง

- ประชาชนออกไปใชสิทธิ

จิตสํานึกปกปAองสถาบัน

ไมต่ํากวารอยละ 70 %

สําคัญของชาติเพื่อสราง
ความสมานฉันท>
5 โครงการเยี่ยมบานยามเย็น

เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

จัดกิจกรรม อบต.สัญจร

ของประชาชนในการพัฒนา

พบประชาชน หมู 1 - 11

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

1 ครั้ง/ป%

ประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นเกิดความ

ทองถิ่นและสรางความ

สัมพันธ>ที่ดีระหวาง

โปรงใส ตรวจสอบได

องค>กรภาครัฐกับชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองส(วนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารส(วนตําบลพุแค
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรองคกรปกครองส(วนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรีที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรการการพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4.3 แผนงานการส(งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
เป.าหมาย
ที่

โครงการ

6 โครงการประชุมประจําเดือน

วัตถุประสงค

( ผลผลิตของโครงการ )

2561

งบประมาณและที่ผ(านมา
2562
2563
2564

2565

( บาท )

( บาท )

( บาท )

( บาท )

( บาท )

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(า
จะไดรับ

เพื่อเป4นเวทีแลกเปลี่ยน

จัดประชุมประจําเดือน

1 เดือน/ครั้ง มีการแลกเปลี่ยนขอมูล

ขอมูลขาวสารในตําบลพุแค

สําหรับหัวหนาสวนราชการ

ขาวสารที่เป4นประโยชน>

ภาครัฐ ภาคประชาชน

ตอตําบลพุแค

องค>กรเอกชน ในตําบลพุแค
7 โครงการปAองกันปกปAองสถาบัน

เพื่อรณรงค>ประชาชนทุก

รวมพลังมวลชนตําบลพุแค

สําคัญของชาติโดยเฉพาะ

ภาคสวนรวมแสดงพลัง

รวมเทิดพระเกียรติสถาบัน

สถาบันพระมหากษัตริย>

เทิดพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริย>

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง/ป%

เกิดความจงรักภักดีและ
ปกปAองสถาบันของชาติ

พระมหากษัตริย>
8 โครงการอบรมกฎหมายที่ควรรู

ผลการดําเนินงานของ อบต.

จัดอบรมใหความรูกับผูนํา

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง/ป%

สามารถนําความรูที่ไดจาก

กฎหมายใหแกผูนําชุมชนในการชุมชนในเขตตําบลพุแค

การอบรมไปใชในการแกไข

ในการแกไขป9ญหาหรือ

ป9ญหาใหกับประชาชนใน

ขอพิพาท

ดานกฎหมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองส(วนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารส(วนตําบลพุแค
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 เสริมสรางระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตรองคกรปกครองส(วนทองถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรีที่ 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4. ยุทธศาสตรการการพัฒนาองคกรและบุคลากรสู(การบริหารจัดการที่ดี
4.3 แผนงานการส(งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
เป.าหมาย
ที่

โครงการ

9 โครงการอุดหนุนศูนย>ปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค>กรปกครอง
สวนทองถิ่น

วัตถุประสงค

( ผลผลิตของโครงการ )

เพื่อสนับสนุนศูนย>ชวยเหลือ

อุดหนุนศูนย>ปฏิบัติการรวม

ประชาชนของ อปท.

ในการชวยเหลือประชาชน
ของ อปท.

2561

งบประมาณและที่ผ(านมา
2562
2563
2564

2565

( บาท )

( บาท )

( บาท )

( บาท )

( บาท )

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 ครั้ง/ป%

ผลที่คาดว(า
จะไดรับ
ประชาชนไดรับการชวย
เหลืออยางทั่วถึง เสมอภาค

หน(วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

หน(วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

หน(วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

หน(วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

