
๘๒ 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ. ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   ๒.๑ แผนงาน การส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ จัดเวที
ประชาคมระดับ
หมู่บ้าน/ต าบล 

ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและ จัดเก็บภาษี 
ประชาชนรับบริการได้
ทั่วถึง และอบต.รับทราบ
ปัญหาความต้องการ
อย่างทั่วถึง 

ออกหน่วยบริการ
เคลื่อนที่จ านวน ๖ 
หมู่บ้าน/จัดการ
ประชาคมระดับ
หมู่บ้าน/ต าบล 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 
85 มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชน
ประหยัดเวลา 
อบต.ได้รับ
ทราบปัญหา 

ทุกส่วน
ราชการใน 
อบต. 

๒ จัดสรรเงิน
อุดหนุนที่ท า
การปกครอง อ.
โชคชัยในการ
จัดงานพิธี รัฐ
พิธี หรือ
กิจกรรมต่างๆ 

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณให้การจัด
งานพิธี รัฐพิธีหรือ
กิจกรรมต่างๆ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

วันปิยมหาราช วัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ งาน
พิธีโอกาสส าคัญ
ต่างๆ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้เข้าร่วม
งานพิธี
ต่างๆ 

จัดงานพิธี รัฐ
พิธี กิจกรรม
ต่างๆ เป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๘๓ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   ๒.๑ แผนงาน การส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 จัดท าป้าย สื่อ
ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ของ 
อบต. 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
การจัดเก็บภาษี
ต่างๆ ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

จัดท าป้าย สื่อ
ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ของ อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ การ
ประชาสัม
พันธ์ต่างๆ 

ประชาชน
รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร 

ทุกส่วน
ราชการใน 
อบต. 

4 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน/พิธีการ
ทางศาสนา 

เพ่ือเป็นคาใช้จ่าย
ในการจัดงานและ
พิธีการทางศาสนา 
กิจกรรมต่างๆ 

จัดนิทรรศการ 
พิธีการทาง
ศาสนา พิธีเปิด
ต่างๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 งานเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

การจัดกิจกรม
ต่างๆ เป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการใน 
อบต. 

5 สืบสาน
ประเพณีวัน
ลอยกระทง 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณีวันลอย
กระทง ซึ่งเป็น
ประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 งานเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

ได้สืบสาน
ประเพณีวันลอย
กระทง ซึ่งเป็น
ประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

ทุกส่วน
ราชการใน 
อบต. 

6 สืบสาน
ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา ซึ่งเป็น
ประเพณีอันดีงาม
ของไทย 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/
กิจกรรม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 งานเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อย 

ได้สืบสาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา ซึ่ง
เป็นประเพณีอันดี
งามของไทย 

ทุกส่วน
ราชการใน 
อบต. 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



๘๔ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   ๒.๑ แผนงาน การส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 จัดงานประเพณี
วันขึ้นปีใหม่ 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีอันดี
งามของไทยไว้และเสริมศิริ
มงคลให้แก่คณะผู้บริหาร,
สมาชิกฯ,พนักงานและ
ประชาชนทั่วไป 

จัดกิจกรรมงาน
ประเพณีวันขึ้นปี
ใหม่จ านวน ๑ 
ครั้ง/ปี 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้บริหาร,
สมาชิกฯ,
พนักงานและ
ประชาชนทั่วไป 
ร้อยละ 85 มี
ความพึงพอใจ 

เสริมสิริมงคล
ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร,
สมาชิกฯ,
พนักงานและ
ประชาชน
ทั่วไป 

กอง
การศึกษาฯ 

8 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ อบต.ด่าน
เกวียน 

เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยรองรับการ
บริการของประชาชน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ อบต.
ด่านเกวียน 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

ผู้รับบริการมี
ความสะดวก
และมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

9 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ศพด.ด่าน
เกวียน 

เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยรองรับการ
บริการของประชาชน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ศพด.
ด่านเกวียน 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

ผู้รับบริการมี
ความสะดวก
และมีความ
พึงพอใจ 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๘๕ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   ๒.๑ แผนงาน การส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

10 รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการ 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
ดูแลรักษาและคุ้มครอง
ป้องกันที่ดินอันเป็น       
สาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้
ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การ
ออกหนังสือส าคัญส าหรับ
ที่หลวง การตรวจสอบ
หนังสือส าคัญส าหรับที่
หลวง การด าเนินคดีกรณี
มีข้อพิพาท การรังวัดท า
แผนที่ การจดท าทะเบียน
ที่ดินสาธารณประโยชน์ 
ร่วมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

ทั้ง 6 หมู่บ้าน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจร้อยละ 
85 

ประชาชนพึง
พอใจ 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

รวม 10 โครงการ - - 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 - - - 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๘๖ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ. ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   ๒.๑ แผนงาน การส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ตรวจสุขภาพ
ประจ าปีใน
หมู่บ้าน 

เพ่ือดูแลสุขภาพให้
ประชาชนในหมู่บ้าน 

ตรวจสุขภาพ
ประจ าปีใน
หมู่บ้าน ทั้ง 6 หมู่ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนร้อย
ละ 85มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชน
พึงพอใจ 

หมู่บ้าน 

2 ส่งเสริมกีฬาใน
หมู่บ้าน 

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้
ประชาชน ส่งเสริมการ
ออกก าลังกายต้านยา
เสพติด 

ทั้ง 6 หมู่ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 85 

ประชาชน
พึงพอใจ 

หมู่บ้าน 

3 อบรมพัฒนา
สถาบันครอบครัว 

เพ่ือส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว 

ทั้ง 6 หมู่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 85 

ประชาชน
พึงพอใจ 

สภาองค์กร
ชุมชน/
อบต./พอช. 

4 อบรมพัฒนากลุ่ม
อาชีพในชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ 

ทั้ง 6 หมู่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 85 

ประชาชน
พึงพอใจ 

สภาองค์กร
ชุมชน/
อบต./พอช. 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๘๗ 

 

 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   ๒.๑ แผนงาน การส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 รณรงค์การคัดแยก
ขยะ 

เพ่ือลดสภาวะโลกร้อน 
ลดปริมาณขยะให้
น้อยลง 

ทั้ง 6 หมู่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจร้อยละ 
85 

ประชาชนพึง
พอใจ 

สภาองค์กร
ชุมชน/
อบต./พอช. 

6 จัดงานประเพณีวัน
บูชาดิน 

เพ่ือส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมในชุมชน 

ทั้ง 6 หมู่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความพึง
พอใจร้อยละ 
85 

ประชาชนพึง
พอใจ 

สภาองค์กร
ชุมชน/
อบต./พอช. 

รวม 6 โครงการ - - 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒/1 



๘๘ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 – พ.ศ. ๒๕70) 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   ๒.๒ แผนงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 อบรมศึกษาดู
งาน 

เพ่ือพัฒนากลุ่ม  
อสม./กลุ่มอาชีพ/
กลุ่มผู้สูงอายุ/
บุคลากร อบต. ให้
มีความรู้ 

ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องใน
องค์กร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม
และศึกษาดู
งาน 

กลุ่มเป้าหมาย
มี
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน/
บุคลากรมี
ความรู้ 
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

2 ค่าก่อสร้าง/
บ ารุงรักษา/ต่อ
เติม/ปรับปรุง 
ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ของ 
อบต. 

เพ่ือก่อสร้าง 
บ ารุงรักษา 
ปรับปรุง ต่อเติม 
ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ของ 
อบต. 

เป็นค่าประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติม
อาคาร ถนน ฯลฯ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ บ ารุงรักษา
ให้ดีขึ้น 

ก่อสร้าง บ ารุง 
ปรับปรุง ต่อ
เติมที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง
ฯลฯ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๘๙ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   ๒.๒ แผนงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศการ
สื่อสาร อบต. 

พัฒนา
ประสิทธิภาพด้าน
การบริหารจัดการ
องค์กรในด้าน
สารสนเทศให้ดีขึ้น 

ระบบสารสนเทศ 
สื่อสาร 
ปรับปรุงเว็ปไซด์ 
ฯลฯ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีข้อมูล
สารสนเทศ 

พัฒนา
ประสิทธิภา
พด้าน
สารสนเทศ
ให้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

4 อบรมคุณธรรม
จริยธรรม มี
จิตส านึกท่ีดีต่อ
ชุมชนและสังคม 

เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ท างาน 

บุคลากรต่างๆ ใน
หน่วยงาน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ มีคุณธรรม
จริยธรรม 

ได้มีการ
พัฒนา
บุคลากร
ตาม
เป้าหมาย 

ทุกส่วน
ราชการใน 
อบต. 

5 วางผังเมืองรวม
และปรับปรุงผัง
เมืองรวม/ผัง
ชุมชน 

เพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุงผังเมืองให้
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

วางและปรับปรุง
ผังเมืองรวม ผัง
ชุมชน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ บุคลากรมี
ความรู้ 

มีความรู้ด้าน
การวางผัง
เมืองมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๙๐ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   ๒.๒ แผนงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 จัดท า/ปรับปรุง
แผนที่ภาษแีละ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพ
ด้านการบริการมาก
ขึ้น และเป็นการ
เพ่ิมรายได้ให้ อบต. 

จัดท า/ปรับปรุง
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
ให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ในเขต อบต. 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ความก้าว 
หน้าของ
โครงการ 

แผนที่ภาษี
และ
ทะเบียนมี
ประสิทธิภา
พมากข้ึน 

กองคลัง 

7 ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ของ 
ศพด.อบต.ด่าน
เกวียน 

เพ่ือให้ ศพด.มี
ความปลอดภัย 

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด 

50,000 - - - - ร้อยละ 90 
เด็กก่อนวัย
เรียนได้รับ
ความ
ปลอดภัยใน
สวัสดิการ
ต่างๆ 

ศพด.มีความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษาฯ 
กองช่าง 

8 ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ของ
อบต.ด่าน
เกวียน 

เพ่ือให้ อบต.มี
ความปลอดภัย 

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด 

- 50,000 - - - สถาที่ราชการ
มีความ
ปลอดภัย 

อบต.มีความ
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

รวม 8 โครงการ - - 1,230,000 1,230,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 - - - 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๙๑ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   ๒.๓ แผนงาน การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
เปิดซอง/ตรวจ
การจ้าง/ก าหนด
ราคากลาง 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้มามี
ส่วนร่วมในการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กร 

คณะกรรมการ
เปิดซอง คณะกรร
การตรวจงาน ผู้
ควบคุมงาน
ก่อสร้างฯลฯ 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ค่าตอบแทน
คณะกรรมก
าร 

เพ่ิมความมี
ประสิทธิภาพ
ความโปร่งใน
การ
ด าเนินงาน 

กองช่าง 

2 ส ารวจแนวเขตท่ี
สาธารณะ
ประโยชน์ 

เพ่ือความมี
ประสิทธิภาพใน
การส ารวจแนว
เขตท่ีถูกต้อง 

ค่าใช้จ่ายในการ
ส ารวจแนวเขตท่ี
สาธารณะ
ประโยชน์ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีแนวเขตที่
ถูกต้อง 

เพ่ือความมี
ประสิทธิภาพ
และแนวเขตที่
สาธารณะที่
ถูกต้อง 

กองช่าง 

3 อุดหนุนศูนย์
ข้อมูล อปท.และ
ศูนย์ข้อมุล
ข่าวสารจัดซื้อจัด
จ้าง อปท. ระดับ
อ าเภอโชคชัย 

เพ่ืออุดหนุนศูนย์
ข้อมูลอปท. และ
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารจัดซื้อจัด
จ้างของ อปท.
ระดับอ าเภอ 

อุดหนุนศูนย์
ข้อมูล อปท. และ
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารจัดซื้อจัด
จ้างของ อปท. 
ระดับอ าเภอ 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ศูนย์มี
ประสิทธิภา
พมากข้ึน 

มีศูนย์กลาง
ข้อมูลข่าวสาร
จัดซื้อจัดจ้างที่
มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๙๒ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   ๒.๓ แผนงาน การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 ด าเนินการ
เลือกตั้งนายกฯ 
และสมาชิกสภาฯ 

เพ่ือให้จัดการ
เลือกตั้งเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จ่ายในการ
รณรงค์/เลือกตั้ง
นายกและ
สมาชิกฯ,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์
,ค่าตอบแทน 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้
มาใช้สิทธิ
ในการ
เลือกตั้ง 

ประชาชนมี
ความรู้ใน
การเลือกตั้ง 
ผู้ใช้สิทธิเพ่ิม
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

5 ฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านเพื่อจัดท า
แผนหมู่บ้าน/
ชุมชน 

ให้ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการท า
แผนชุมชน เป็น
กรอบในการ
พัฒนา 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านทั้ง ๖ 
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คณะกรรมก
ารมีความรู้
ความเข้าใจ
ในการจัดท า
แผนชุมชน 

ส านักปลัด/
กองสวัสดิการ
สังคม 

6 ส่งเสริมขับเคลื่อน
สภาองค์กรชุมชน 

เพ่ือมีส่วนร่วมคิด 
ตัดสินใจ ในการ
ด าเนินงานต่างๆ 

สภาองค์กรชุมชน
ต าบลด่านเกวียน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีกลุ่ม
องค์กร
ชุมชนเพ่ิม 

มีส่วนร่วมใน
การ
ด าเนินงาน 
อบต. 

ส านักปลัด/
สวัสดิการ
สังคม 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



๙๓ 

 
 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕  การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ๒  ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   ๒.๓ แผนงาน การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน ระดับ
อ าเภอโชคชัย 

ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ 
ประสานงาน
หน่วยงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  

12,๐๐๐ 12,๐๐๐ 12,๐๐๐ 12,๐๐๐ 12,๐๐๐ จ านวนผู้
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกยื่น
ขอรับความ
ช่วยเหลือได้
อีกช่องทาง
หนึ่ง 

ทุกส่วน
ราชการ 

รวม 7 โครงการ - - ๘3๔,๐๐๐ ๘3๔,๐๐๐ ๘3๔,๐๐๐ ๘3๔,๐๐๐ ๘3๔,๐๐๐ - - - 

 

แบบ ผ. ๐๒ 


