
แบบ ผ.06
ส าหรับ โครงการพัฒนาที่ อปท.

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 
 

 
 



แบบ ผ.06

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 1 ยทุธศาสตร์พัฒนาขดีความสามารถในการผลิตการจดัการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและยั่งยนื

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยทุธศาสตร์ที่ 1  ยทุธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการออกส ารวจถนนภายในหมูบ่้าน เพือ่ส ารวจสภาพถนน เพือ่ส ารวจสภาพถนน 10,000      10,000      10,000      10,000      มีถนนทีส่ามารถ เพือ่สภาพถนนพร้อมใช้ กองช่าง

ในพืน้ที ่อบต. ในเขต อบต.ทุกสาย ใช้งานได้ งานในพืน้ที ่อบต.

2 โครงการจัดท าทางหลวงท้องถิน่ ในเขต อบต. เพือ่ก าหนดเส้นทางในการ ส ารวจเส้นทางในเขต 10,000      10,000      10,000      10,000      มีข้อมูลในการจัดท า เพือ่มีข้อมูลถนนพร้อม กองช่าง

ประสานข้อมูลกับหน่วยงาน อบต. ทางหลวงท้องถิน่ ในการประสานงาน

ต่างๆ กับหน่วยงานต่างๆ

3 โครงการส ารวจไฟฟ้าสาธารณะ, ไฟฟ้าแรงต่ า เพือ่ส ารวจไฟฟ้าสาธารณะ เพือ่ส ารวจไฟฟ้าสาธารณะ 10,000      10,000      10,000      10,000      ส ารวจไฟฟ้าภายใน อบต.มีข้อมูล กองช่าง

และไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยภ์ายในเขต อบต. ไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าพลัง ไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าพลัง พืน้ที่ เพือ่ด านินการ

งานแสงอาทิตยื งานแสงอาทิตย์

รวม 3 โครงการ - - 30,000     30,000     30,000     30,000     - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูมิ

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แบบมีส่วนร่วม 

 
 
 



แบบ ผ.06

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่ 7 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยนื

4. ยทุธศาสตร์ที่ 4  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

   4.2 แผนงาน เคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ เพือ่ให้ความรู้ประชาชน รณรงค์ ประชาสัมพันธ ์ให้ความ 10,000      10,000      10,000      10,000      ปริมาณขยะทีจ่ัดเก็บ การจัดเก็บขยะ กองช่าง

อยา่งถูกสุขลักษณะโดยชุมชน ในการแยกประเภทขยะ รู้ให้กับประชาชน 11 หมูบ่้าน ลดลงร้อยละ 5 เป็นระบบและสะดวก

รวม 1 โครงการ - - 10,000     10,000     10,000     10,000     - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูมิ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 3 ยทุธศาสตร์บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอยา่งยั่งยนื



 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 



แบบ ผ.06

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่  8  การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

5. ยทุธศาสตร์ที่ 5  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี

   5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการเบิกจ่าย เพือ่ความสะดวกรวดเร็ว อบรมพนักงาน เจ้าหน้าทีทุ่กคน 10,000      10,000      10,000      10,000      ลดระยะเวลา พนักงานมีความรู้ กองคลัง

งบประมาณ ในการเบิกจ่ายงบประมาณ การเบิกจ่าย ความเข้าใจในการเบิกจ่าย

ร้อยละ 10 งบประมาณ

รวม 1 โครงการ - - 10,000     10,000     10,000     10,000     - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยทุธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูมิ


