
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท้องถ่ินที่ดี

     7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมและศึกษาดูงานของคณะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ คณะผู้บริหาร,สมาชิกอบต. 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยของพนักงาน คณะผู้บริหาร,สมาชิก ส านักปลัด

ผู้บริหาร, ส.อบต,พนักงานส่วน วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีวิสัยทัศน์ในการ อบต,พนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.

ท้องถิ่น,พนักงานจ้าง, ขององค์กร พนักงานจ้าง,ผู้น าชุมชน ท างานเพิ่มขึ้น พนักงานจ้าง,ผู้น าชุมชนมี

ผู้น าชุมชนต าบลหนองโบสถ์ ตัวแทนกลุ่มอาชีพ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน

2 อบรมคุณธรรรมจริยธรรมพนักงาน เพื่อให้พนักงานส่วนท้องถิ่น,  - คณะผู้บริหาร/ ส.อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของพนักงาน พนักงานส่วนท้องถิ่น ส านักปลัด

ส่วนต าบลหนองโบสถ์ พนักงานจ้าง มีความซ่ือสัตย์ต่อ  - พนักงานส่วนต าบล มีคุณธรรมจริยธรรม พนักงานจ้าง อบต.

ตนเองและมีคุณธรรม  - พนักงานจ้าง มากขึ้น มีคุณธรรมและจริธรรม

ที่ดีมีความซ่ือสัตย์

3  อบต.หนองโบสถ์เคล่ือนที่พบปะ เพื่อเป็นการพบปะกับประชาชน จ านวน  14  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ได้พบปะประชาชนและ ส านักปลัด

ประชาชน ในต าบลและออกหน่วยร่วมกับ  ประชาชนที่เข้าร่วม รับทราบปัญหาของ อบต.

หน่วยงานอื่น โครงการ ประชาชนในต าบล

4 รณรงค์และเลือกต้ังสมาชิกสภาของ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการ เขตพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน หน่วยงานมีงบประมาณ ส านักปลัด

อปท. รณรงค์การเลือกต้ังของ อปท. อบต.หนองโบสถ์ มีส่วนร่วมในการ ในการด าเนินการ อบต.

แสดงความคิดเห็น

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง"

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 
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แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง"

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

5 ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เพื่อให้ประชาชนมีความรักและ หมู่ที่ 1-14  พื้นที่รับผิด 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้ท ากิจกรรม ส านักปลัด

ความสามัคคีกัน ชอบของ อบต.หนองโบสถ์ มีความรักสามัคคี ร่วมกันท าให้เกิดความ อบต.

กันมากขึ้น ปรองดองสมานฉันท์

6 รับเสด็จราชบรมวงศานุวงศ์และผู้แทน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ  - อาหารและน้ าด่ืม 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชน อบต.และประชาชนในต าบล ส านักปลัด

พระองค์ วัสดุในการบริการประชาชน  - ค่าใช้จ่าย ในการด าเนิน ในต าบลที่เข้ารับ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ อบต.

โครงการฯ เสด็จฯ และเป็นการเทิดพระเกียรติ

7 ส่งเสริมประชาธิปไตยต าบล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า ปีละ 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ส านักปลัด

หนองโบสถ์ โครงการ เช่น ค่าอาหาร ,ค่า -เยาวชน มีความรู้เร่ือง เร่ืองเกี่ยวกับประชาธิปไตย อบต.

วิทยากร ,ค่าป้าย ฯลฯ -ประชาชน ประชาธิปไตย มากขึ้น ศูนย์พัฒนา

-ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน มากยิ่งขึ้น เกษตรผสมผสาน

-เด็กนักเรียน นางรอง
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ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
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โครงการ)
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ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง"

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

8 ประเมินความพึงพอใจของผู้มาใช้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง ปีละ 1 คร้ัง 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของผู้รับบริการ ประชาชนผู้มารับบริการ ส านักปลัด

บริการ อบต.หนองโบสถ์ หน่วยงานนอกมาประเมินความ ของ อบต. มีความพึงพอ ขององค์การบริหารส่วน อบต.

พึงพอใจ เพิ่มมากขึ้น ต าบลมีความพึงพอใจในการ

เข้ามาใช้บริการ

9  กิจกรรม 5 ส. ของ อบต.หนองโบสถ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า เขตพื้นที่ อบต.หนอง 10,000 10,000 10,000 10,000 สถานที่ท างาน สถานที่ปฏิบัติงานมีความ ส านักปลัด

โครงการ 5 ส. ของ อบต.หนอง โบสถ์ มีความเป็นระเบียบ เป็นระเบียบเรียบร้อย อบต.

โบสถ์ เรียบร้อยมากขึ้น ดูสะอาดตา

10 อบรมให้ความรู้กฎหมายใหม่ เพื่อให้ประชาชนในต าบลหนอง ในเขตพื้นที่ อบต.หนองโบสถ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ/จ านวน ประชาชนในต าบล ส านักปลัด

โบสถ์ได้รับความรู้และข้อมูลข่าว ประชาชนได้รับ หนองโบสถ์ได้รับความรู้ อบต.

สารที่เป็นประโยชน์ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ เพื่อน าไปปรับใช้ในชีวิต

กฎหมายใหม่เพิ่มขึ้น ประจ าวันได้



7.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท้องถ่ินที่ดี

     7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ล า
ดับ

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง"

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ.01 

1,165,000 1,165,000 1,165,000 1,165,000


