
รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 การเสริมสรา้งความมัน่คงและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ ีตามหลักธรรมาภบิาล 
4.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1.  โครงการฝึกอบรม 
เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
แก่บคุลากรผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล
และสมาชิกสภา
เทศบาล 

เพื่อให้บุคลากร
ได้รับความรูเ้พื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

การจัดหรือส่งบุคลากร 
เทศบาลต าบลหนอง
หญ้าลาดเข้ารับการ
ฝึกอบรม  

100,000 100,000 150,000 100,000 100,000 

จ านวน
บุคลากร/
ผู้บริหาร/ มี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 
มากขึ้น 

บุคลากร/
ผู้บริหาร/  
น าความรู้
ปฏิบัติงาน 
มากขึ้น 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 
 

2.  โครงการฝึกอบรม 
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงาน 

เพื่อน าความรู้ที่
ได้มาพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

จ านวนปีละ 1 ครั้ง 

100,000 100,000 300,000 300,000 300,000 

จ านวนคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล
และพนักงานท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

ผู้ร่วมโครงการ
น าความรู้ที่ได้มา
พัฒนาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

3.  โครงการประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานราชการ 

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใน
ภาพรวมขององค์กร
รวมถึงเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

จ้างเหมาหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐท าการ
ประเมินผลปีละ 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ร้อยละผลการ
ประเมินอยู่ใน 

ระดับด ี

ท้องถิ่นได้ 
 พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 การเสริมสรา้งความมัน่คงและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ ีตามหลักธรรมาภบิาล 
4.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 

แบบ  ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4.  โครงการอบรม 
ให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย 

เพื่อให้บุคลากรได ้
มีความรูเ้รื่อง
กฎหมาย 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล เข้าร่วมอบรม - - 30,000 30,000 30,000 

จ านวนบุคลากร
ผู้บริหาร/ มี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 
มากขึ้น 

บุคลากร/
ผู้บริหาร/  
น าความรู้
ปฏิบัติงาน 
มากขึ้น 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 
 

5.  โครงการส่งเสริมการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้และ
ตระหนักถึงการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล เข้าร่วมอบรม 

- - 30,000 30,000 30,000 

จ านวนคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล
และพนักงานท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

ผู้ร่วมโครงการ
น าความรู้ที่ได้มา
พัฒนาองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

6.  โครงการพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้และ
การปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อปรับปรุงข้อมูล
ภาษีและการ
ให้บริการรับช าระ
ภาษีแก่ประชาชน 

ออกพ้ืนท่ี  
12 หมู่บ้าน  
 

- - 30,000 50,000 50,000 

มีการบริการที่
รวดเร็ว เข้าถึง
ทุกพื้นที่ในเขต
รับผิดชอบ 

ประชาชนไดร้ับ
รวดเร็ว เข้าถึง
ทุกพื้นที่ในเขต
รับผิดชอบ,
รายได้ท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น 

ทต.นญล. 
กองคลัง 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 การเสริมสรา้งความมัน่คงและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ ีตามหลักธรรมาภบิาล 
4.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 

แบบ  ผ.02 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7.  โครงการจดัท า 
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลต าบล
หนองหญ้าลาด 

จัดท า/บรูณาการร่วม
จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินให้
ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน 

30,000 30,000 30,000 30,000 300,000 

ร้อยละ
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได้ของ
เพิ่มขึ้น 

ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได้ของ
เพิ่มขึ้น 

ทต.นญล. 
กองคลัง 
 

8.  โครงการส ารวจ
ข้อมูลภาคสนามใน
การจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ์

เพื่อรองรับการ
จัดเก็บภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

ด าเนนิการส ารวจข้อมูล
ภาคสนามในการจดัท า
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย ์12 หมู่บ้าน 

- - 10,000 10,000 10,000 

ร้อยละของ
รายได้เพิ่มขึ้น 

การจัดเก็บ
รายได้เพิ่มขึ้น รู้
ข้อมูลพื้นฐาน
ภาษีและการ
จัดเก็บค่า
น้ าประปา 

ทต.นญล. 
กองคลัง 
 

9.  โครงการบริการ
ข่าวสารประจ าวัน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารประจ าวัน 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์
ประจ าวันไว้บริการ
ประชาชนในส านักงาน  
และในหมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ร้อยละ
ประชาชนไดร้ับ
รู้ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

มีบริการ
หนังสือพิมพ ์
อย่างทั่วถึง 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 การเสริมสรา้งความมัน่คงและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ ีตามหลักธรรมาภบิาล 
4.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 

แบบ  ผ.02 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10.  โครงการจดัการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
ที่ครบวาระ 
หรือเลือกตั้งซ่อม 

ด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่ครบวาระหรือการ
เลือกตั้งซ่อม 

720,000 600,000 720,000 600,000 50,000 

ประชาชน
ออกมาใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้งมากขึ้น 

ท้องถิ่นมี
ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่เป็นไป
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

11.  อุดหนุนโครงการ 
จัดงานรัฐพิธี 
และราชพิธี 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณ 
ให้หน่วยงานของ
รัฐ/องค์กรอื่นๆ 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ  
เช่น อุดหนุนอ าเภอ  
จังหวัด ฯลฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 

การด าเนินงาน
บรรล ุ
ตาม
วัตถุประสงค์  
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ถูกต้อง 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 การเสริมสรา้งความมัน่คงและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ ีตามหลักธรรมาภบิาล 
4.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 

แบบ  ผ.02 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12.  อุดหนุนโครงการ
จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อรวบรวมข้อมลู
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนและแจ้ง
ให้ อปท.เพื่อเป็น
ข้อมูลในการ
พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที ่

อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ 
กันทรลักษ์ 
ตามโครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นปีละ 1 ครั้ง 

17,000 17,000 20,000 20,000 20,000 

ร้อยละ 100 
ของการอุดหนุน
งบประมาณ
น าไปใช้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ 

การจัดงาน/
กิจกรรมเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ที่
วางไว ้

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 

13.  อุดหนุนงาน/
โครงการหน่วยงาน
ของรัฐ/องค์กรอื่นๆ 

เพื่อการด าเนินงาน/
โครงการหน่วยงาน
ของรัฐ/องค์กรอื่นๆ 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ  
เช่น อุดหนุนอ าเภอ  
จังหวัด ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

การด าเนินงาน
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 

การด าเนินงาน/
โครงการ
หน่วยงานของ
รัฐ/องค์กรอื่นๆ
ประสบ
ความส าเร็จ 

ทต.นญล.
ส านักปลดั 
 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 256๑ –2565) 

เทศบาลต าบลหนองหญา้ลาด อ าเภอกนัทรลกัษ ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 การเสริมสรา้งความมัน่คงและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดัที ่7 การบรหิารจดัการตามหลักธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบรหิารจดัการทีด่ ีตามหลักธรรมาภบิาล 
4.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

 

แบบ  ผ.02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14.  อุดหนุนโครงการจัด
งานวันท้องถิ่นไทย 

เพื่อร าลึกถึงพระ
มหากรณุาธิคณุและ
เพื่อเผยแพร่บทบาท 
ภารกิจและ
ความส าคญัของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการ
ในปีนั้นๆ 
ตามโครงการจดังานวัน
ท้องถิ่นไทย 
 

- 

3,000 
(อุดหนุน 
อบต.น้ า
อ้อม) 

3,000 
(อุดหนุน 
อบต.รุง) 

3,000 
(อุดหนุน 

อบต.บึงมะลู) 

3,000 
(อุดหนุน 

อบต.กระแชง) 

ร้อยละ 100 
ขององค์กร
ปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นทีม่ีส่วนร่วม 

การจัดงาน/
กิจกรรมเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ที่
วางไว ้

ส านักปลดั 
(ตามหนังสือ

ที่ ศก 
80401/ว
439 ลว 
18 ก.ค.

61) 
รวม จ านวน 14 โครงการ 1,077,000 960,000 1,433,000 1,283,000 1,003,000 - - - 


