
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  อ าเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๗๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕    บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธภิาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕  การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการองค์กร 

     ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการส ารวจความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการของ อบต. 
หว้านค า 

เพื่อส ารวจความพึง
พอใจในการให้บริการ
ประชาชนของ อบต.
หว้านค า เพื่อน ามา
ประกอบการบริหารงาน
ของ อบต.ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ๑  ครั้ง/ ป ี
ประชาชนในเขต
ต าบลหว้านค า 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๗๐  มีความพึง
พอใจในการฏิบัติ
งานของอบต.หว้าน
ค า 

สามารถน าผลจาก
การส ารวจความพึง
พอใจมาปรับปรุง
การบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

๒ โครงการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหว้านค า 

เพื่อจัดการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหว้าน า 

ประชาชนในเขต
ต าบล 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน ร้อยละ 
๗๐ ขึ้นไป มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง  

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการเลือกตั้ง 

ส านักงานปลัด 
อบต. 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  อ าเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๗๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  ๕  การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการองค์กร 
     ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการปรับปรุง
ระบบแผนทีภ่าษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพการจดัเก็บรายได ้

ตลอดป ี ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อบต.มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

สามารถพัฒนา
รายได้ให้สูงขึ้น 

กองคลัง 

๔ โครงการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น/
แผนด าเนินงาน 

เพื่อ จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผน
ด าเนินงาน 

๑ ครั้ง/ ป ี ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อบต.มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

อบต.มีศักยภาพ
และการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  อ าเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๗๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕   บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการองค์กร 

     ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป    

 
 
 
 

  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕   การบริหารจัดการภาครัฐ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๕ โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต.พนักงาน 
พนักงานจ้าง 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต.พนักงาน
และ พนักงานจ้างของ
อบต. 

จัดอบรมทัศนศึกษา
ดูงาน ปีละ ๑ ครั้ง 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ อบต. มีผลการ
ปฏิบัติงาน ร้อย
ละ ๖๐  ขึ้นไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ความรู้ สามารถ
น าไปใช้และก่อให้เกิด
ประโยชน ์

ส านักงานปลัด
อบต. 

๖ โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพผู้น าชุมชน 
ก านันผู้ ใหญ่ บ้ านใน
เขตต าบลหว้านค า 

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิ บั ติ งานของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน
เขต ต าบลหว้านค า 

จัดอบรมทัศนศึกษา
ดูงาน ผู้น าชุมชน/
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ หมู่บ้านมผีลการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
๖๐  ขึ้นไป 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ความรู้ สามารถ
น าไปใช้และก่อให้เกิด
ประโยชน ์

ส านักงานปลัด
อบต. 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  อ าเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๗๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการองค์กร 
         ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ ค่าบ ารุงรักษาวัสดุ 
ครุภณัฑ์และที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  
 

ค่าบ ารุงรักษาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง(วงเงิน
เกิน ๕,๐๐๐  บาท)
เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  

ตลอดป ี ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐   อบต.มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูงร้อย
ละ ๖๐ ขึ้นไป 

อบต.มีศักยภาพและการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต/กองคลัง 

๘ โครงการจดัวาง
ระบบการจัดเก็บ
น้ าประปาหมู่บ้าน 

เพื่อจัดวางระบบ
การจัดเก็บ
น้ าประปาหมู่บ้าน 

 ๑๓ หมูบา้น ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อบต.หว้านค ามรีะบบ
การจัดเก็บน้ าประปาที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

อบต.หว้านค ามรีะบบ
การจัดเก็บน้ าประปาที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

กองคลัง 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  อ าเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๗๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕   การบริหารจัดการภาครัฐ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการองค์กร 

         ๕.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙ อุดหนุนโครงการ
จั ด ตั้ ง ศู น ย์
ปฏิบัติการร่วมใน
ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ
ป ร ะ ช า ช น ข อ ง
องค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอ
ราษีไศล 

เพื่ออุดหนุนโครงการ 
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ 
ร่วมในการช่วยเหลือ 
ประชาชนของ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอราษไีศล 

 ๑  ครั้ง/ป ี
อุดหนุน อบต
....................... 
ในเขตอ าเภอ 
ราษีไศล 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ มีศูนย์ปฏิบตั ิ
การร่วมในการ 
ช่วยเหลือประชาชนของ 
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอราษไีศลมี
ประสิทธภิาพและ
โปร่งใสเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๕๐ 

มีศูนย์ปฏิบตั ิ
การร่วมในการ 
ช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอราษไีศลมี
ประสิทธิภาพและ
โปร่งใสเพิ่ม 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

รวม ๙    โครงการ - - ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๑,๓๘๐,๐๐๐ ๑,๓๘๐,๐๐๐ - -  



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  อ าเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๗๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการองค์กร 
         ๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการองค์กร 

       ๕.๒  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง/ต่อเตมิ
ห้องน้ าส านักงาน 

จ้างเหมาปรบัปรุง/ต่อเติม
ห้องน ้าส้านักงาน 

อาคาร
ส้านักงาน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้องละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจในการติดต่อ
ราชการ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
เพิ่มขึ น 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุง/ต่อเตมิ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ้างเหมาปรบัปรุง/ต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารเรียน
ที่เพียงพอเพิ่มขึ น 

เด็กมีห้องเรยีนที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ้างเหมาก่อสร้างห้องน ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ก่อสร้าง
ห้องน้ าศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องน ้าท่ี
เพียงพอเพิ่มขึ น 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องน ้าท่ี
เพียงพอ 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  อ าเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๗๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการองค์กร 

         ๕.๖  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๔ ค่าบ ารุงรักษาวัสดุ ครภุัณฑ์
และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
 

ค่าบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(วงเงิน
เกิน ๕,๐๐๐  บาท)เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

ตลอดป ี ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐   อบต.มี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

อบต.มีศักยภาพ
และการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 

๕ โครงการปรับปรุง/ต่อเตมิ
อาคารส านักงาน อบต. 

จ้างเหมาปรบัปรุงอาคาร
ส้านักงาน อบต. 

อาคาร
ส้านักงาน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้องละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจในการติดต่อ
ราชการ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การติดต่อ
ประสานงาน
เพิ่มขึ น 
 

กองช่าง 

รวม ๕   โครงการ - - ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ - - - 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  อ าเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๗๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการองค์กร 

       ๕.๗  แผนงานงบกลาง 

๑ โครงการจดัเวทีประชาคม 
 

เพื่อ จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนชุมชน 

๑ ครั้ง/ ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ ๘๐ 
มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนชุมชน 

ประชาชนมีส่ วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

๒ โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ประชานในเรื่องการปกครอง
ในประชาธิปไตย 
 
 
 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในเรื่องการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  

๑ ครั้ง/ ป ี ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐   ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐   ประชาชนมีความรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีความรู้
ในเรื่องการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

รวม ๒  โครงการ - - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ - -  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
 (KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  อ าเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๗๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ เงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการในกิจการ
ประปา   

เพื่อจา่ยช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการในกิจการ
ประปา ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.
หว้านค า 

ตลอดป ี ๖๔๕,๕๑๒ ๖๔๕,๕๑๒ ๖๔๕,๕๑๒ ๖๔๕,๕๑๒ ๖๔๕,๕๑๒ อบต.มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

อบต.มีศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
อบต. 

 

รวม ๑  โครงการ - - ๖๔๕,๕๑๒ ๖๔๕,๕๑๒ ๖๔๕,๕๑๒ ๖๔๕,๕๑๒ ๖๔๕,๕๑๒ - - - 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  อ าเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๘๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา         
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  อ าเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๘๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


