
แบบ  ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนโครงการศูนยป์ฏิบัติ เพือ่ให้การบริหารจดัการของ อุดหนุนงบประมาณให้กับ -         27,000 27,000 27,000 27,000 ร้อยละ  80  ของ ศูนยป์ฏิบัติการร่วมฯ ส านักปลัดเทศบาล

การร่วมในการช่วยเหลือ ศูนยป์ฎิบัติการร่วมในการช่วย ศูนยป์ฏิบัติการร่วมในการ งบประมาณที่อุดหนุน ขององค์กรปกครอง

ประชาชนขององค์กรปกครอง เหลือประชาชนของอ าเภอชุมแพ ช่วยเหลือประชาชนของ สามารถสนับสนุนการ ส่วนท้องถิ่น มีการ

ส่วนท้องถิ่น  อ าเภอชุมแพ มีประสิทธภิาพ เกิดการบูรณาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานของศูนยฯ์ บริหารจดัการที่ดีและ

จงัหวดัขอนแก่น ระหวา่งส่วนราชการ ในพืน้ที่อ าเภอชุมแพ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ มีประสิทธภิาพ

2 โครงการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน  - เพือ่สร้างความเข้าใจให้กับ จดัท าผลการด าเนินงานของ -         -          100,000    100,000    100,000    ประชาชนไม่น้อยกวา่  - ประชาชนมีความ สันักปลัดเทศบาล

ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด ประชาชนให้ทราบถึงการท างาน เทศบาลต าบลโนนสะอาด ร้อยละ 80 ได้รับรู้ถึง เข้าใจถึงการท างาน

ของเทศบาล ผ่านทางส่ือโทรทัศน์ บทบาทหน้าที่ และ ของเทศบาล

 - เพือ่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึง ส่ือส่ิงพิมพ์  ส่ือวทิย ุ การท างานของ เพิม่มากขึ้น

บทบาทหน้าที่ของเทศบาล ส่ืออินเตอร์เน็ต ฯลฯ เทศบาลต าบล  - ประชาชนได้รับรู้

 - เพือ่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ โนนสะอาด ถึงบทบาทหน้าที่ของ

เทศบาลต าบลโนนสะอาด เทศบาลเพิม่มากขึ้น

 - เทศบาลมีภาพลักษณ์

ที่ดีขึ้น

3 โครงการส ารวจความพึงพอใจ  - เพือ่ส ารวจความพึงพอใจ จา้งท าการส ารวจและรายงาน -         -          30,000      30,000      30,000      เทศบาลได้รับข้อมูล ข้อมูลสถิติความพึงพอใจ สันักปลัดเทศบาล

การด าเนินงานของเทศบาล การด าเนินงานของเทศบาล ผลการปฏิบัติงานตามมิติและ ครอบคลุมร้อยละ 90 ของประชาชน  น ามา

เป็นการประเมินประสิทธภิาพ ตัวชี้วดัของเทศบาล ของจ านวนประชากร ก าหนดแนวทางแก้ไข

และประสิทธผิลในการปฎิบัติ โดยประเมินประสิทธภิาพ มาเป็นแนวทางเพือ่ ปัญหาพัฒนาการให้

ราชการ และประสิทธผิลและแนวทาง แก้ไขปัญหาได้อยา่ง บริการประชาชนได้

ปรับปรุงการด าเนินงานของ ถูกต้อง อยา่งถูกต้อง

เทศบาล

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  5  การสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นการเปน็เมอืงอัจฉริยะ (Smart City) และเมอืงแหง่การประชมุสมัมนา(Meetings,Incentive Travel, Conventions, Exhibitions: MICE City)
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
       7.   ยทุธศาสตร์ที่    7    การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
               7.1     แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์



แบบ  ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการพัฒนาการจดัท าแผนที่ภาษี เพือ่จดัท าฐานข้อมูลแผนที่ภาษี จดัท าหรือปรับข้อมูล 45,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 90 ของฐาน การจดัท าของ กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิ์น และทะเบียนทรัพยสิ์น ตามที่ แผนที่ภาษีและทะเบียน ข้อมูลในการจดัท า ฐานข้อมูลแผนที่ภาษี

กฎหมายก าหนด ทรัพยสิ์น ตามระเบียบ แผนที่ภาษีและทะเบียนและทะเบียนทรัพยสิ์น

กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย ทรัพยสิ์นที่มีความ ถูกต้องตามกฎหมาย

แผนที่ภาษีและทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมาย ก าหนด

ทรัพยสิ์นขององค์กรปกครอง ก าหนด

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550

5 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพือ่ประชาสัมพันธใ์ห้ประชาชน จดัรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมาเสียภาษี ประชาชนเข้าใจและ กองคลัง

ให้ความรู้เร่ืองภาษีท้องถิ่น ทราบถึงการจดัเก็บภาษีแต่ละ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดัเก็บ ถูกต้องตามกฎหมาย รู้หน้าที่ในการช าระ

ประเภท ภาษีแต่ละประเภทให้ และเป็นไปตามก าหนดภาษีเพิม่มากขึ้น

ประชาชนได้มีความรู้ เวลาเพิม่ขึ้นร้อยละ90

6 โครงการจดัการเลือกต้ัง เพือ่ประชาสัมพันธร์ณรงค์ ประชาสัมพันธใ์ห้ความรู้ 100,000 400,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนรู้ถึงสิทธิ ส านักปลัดเทศบาล

ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และจดัการเลือกต้ังของ จ านวนประชากรที่มี และหน้าที่ของตน

ให้ทราบถึงสิทธแิละหน้าที่ รวมถึง เทศบาลต าบลโนนสะอาด สิทธใินการเลือกต้ัง ในการเลือกต้ัง และออก

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ ออกมาใช้สิทธเิลือกต้ัง มาใช้สิทธเิลือกต้ัง

เลือกต้ังและไปใช้สิทธเิลือกต้ัง มากขึ้น

7 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพือ่เพิม่คุณธรรมจริยธรรม จดัอบรมคุณธรรมจริยธรรม 40,000    40,000      40,000      40,000      40,000      ความพึงพอใจของ บุคลากรท้องถิ่น ส านักปลัดเทศบาล

ให้แก่บุคลากรท้องถิ่น ให้กับบุคลากรท้องถิ่น ให้กับผู้บริหาร  สมาชิกสภา บุคลากร  ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนา

เทศบาล  พนักงานเทศบาล

พนักงานครูเทศบาล  และ

พนักงานจา้ง

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ที่ โครงการ



แบบ  ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพือ่พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จดัอบรมและศึกษาดูงานนอก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 90 ของจ านวน 1.การปฏิบัติงาน ส านักปลัดเทศบาล

ของบุคลากรท้องถิ่น สถานที่ส าหรับผู้บริหาร  สมาชิก ผู้เข้าร่วมอบรม มีประสิทธภิาพ

สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  มีการพัฒนาการ 2.สามารถน าความรู้

พนักงานครู  พนักงานจา้ง  และ ท างานให้ดีขึ้น  และมี ประสบการณ์ที่ได้

ผู้สังเกตการณ์ ประสิทธภิาพ มาพัฒนาท้องถิ่น

 9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพือ่ประชาชนและ จดัอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจ ประชาชนและ ส านักปลัดเทศบาล

ข้อมูลข่าวสาร พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของประชาชน พนักงานมีความรู้

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ  80 เกี่ยวกับ พ.ร.บ.

ข้อมูลข่าวสาร

 10 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพือ่พัฒนาศักยภาพของ จดัอบรมและศึกษาดูงาน 200,000  200,000    200,000    200,000    200,000    ความพึงพอใจของ ผู้น าได้รับการพัฒนา ส านักปลัดเทศบาล

ของผู้น าและศึกษาดูงานนอก ผู้น าต าบลโนนสะอาด นอกสถานที่ของผู้น า ผู้น า ร้อยละ 80  

สถานที่ของ ผู้น าต าบลโนนสะอาด ต าบลโนนสะอาด  

11 โครงการอบรมวนิัยส าหรับ เพือ่ให้บุคลากรของ จดัอบรมวนิัยให้กับพนักงาน 40,000    40,000      40,000 40,000 40,000 ความพึงพอใจ บุคลากรท้องถิ่น ส านักปลัดเทศบาล

พนักงานเทศบาลและพนักงานจา้ง เทศบาลต าบลโนนสะอาด เทศบาล พนักงานจา้ง และ ของบุคลากร  กระท าผิดวนิัย

มีความรู้ความเข้าใจ ลูกจา้งเทศบาลต าบล  ร้อยละ  80 ลดน้อยลง

เกี่ยวกับวนิัยและการรักษาวนิัย โนนสะอาด

รวม 11    โครงการ 785,000 1,117,000 1,347,000 1,347,000 1,347,000

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ

งบประมาณ



แบบ  ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  - เพือ่ส่งเสริมและให้ความรู้ จดัเวที พืน้ที่ให้ความรู้ การแสดง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของจ านวน  - ประชาชนเห็น ส านักปลัดเทศบาล

แบบบูรณาการ ประชาขนมีบทบาทและมีส่วน ความคิดเห็น กิจกรรม  ประชุม ประชาชนที่เข้าร่วม ความส าคัญและ

ร่วมในการแก้ไขปัญหา พัฒนา ประชาคมชุมชน/ท้องถิ่น ประชาคม เป็นไปตาม เข้าใจถึงบทบาทใน

ท้องถิ่น ในกระบวนการการ ร่วมจดัท า/ทบทวน/เพิม่เติม/ สัดส่วนที่ก าหนด การแก้ไขปัญหาพัฒนา

จดัท าแผนพัฒนา เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาเทศบาล ท้องถิ่นอยา่งแท้จริง

 - เพือ่ให้ประชาชนเห็นความ ก าหนดประเด็นการพัฒนา  - แผนพัฒนาท้องถิ่น

ส าคัญและตระหนักถึงบทบาท พูดคุยแลกเปล่ียนเสนอข้อคิดเห็น มีความสอดคล้องกับ

ของตนในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น โดยประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและความต้อง

การของประชาชน

2 โครงการส่งเสริมการจดัท าแผนชุมชน เพือ่ให้ประชาชนและ การส่งเสริม สนับสนุน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ มีแผนชุมชนที่ดี ส านักปลัดเทศบาล

เทศบาลต าบลโนนสะอาด องค์กรเข้ามีบทบาทและ การจดัท าแผนชุมชน  โครงการในแผน  และสามารถน าไป

ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ชุมชนที่ถูกบรรจุ ใช้เป็นแนวทางใน

อยา่งแท้จริง ในแผนพัฒนา การจดัท าแผนพัฒนา

3 โครงการเทศบาลพบประชาชน 1.เพือ่ให้เทศบาลได้พบปะ จดักิจกรรมออกพืน้ที่  พบปะ 20,000 20,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ เทศบาลและ ส านักปลัดเทศบาล

กับประชาชนในพืน้ที่อยา่งทั่วถึง ประชาชนทั้ง  9  หมู่บ้าน จ านวนประชากร ประชาชนในพืน้ที่

2.เพือ่รับทราบปัญหา ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ที่เข้าร่วมกับฟังและ ได้พบปะพูดคุย

และความต้องการด้าน เทศบาล และเจา้หน้าที่เทศบาล เสนอปัญหาความ และเข้าใจเกี่ยวกับ

ต่างๆ ของประชาชน ต้องการของประชาชน การบริหารงานและ

3.เพือ่ชี้แจงการปฏิบัติงานด้าน การให้บริการด้าน

ต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบ ต่างๆ ของเทศบาล

               7.2    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการที่

งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจดังานวนัท้องถิ่นไทย เพือ่ให้ประชาชนและเจา้หน้าที่ จดักิจกรรมวนัท้องถิ่นไทย 5,000 5,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  80  ของ เสริมสร้างความรัก ส านักปลัดเทศบาล

ได้ตระหนักถึงความส าคัญของวนั โดยเป็นกิจกรรมที่สร้างความ จ านวนประชาชนและ และความสามัคคีให้

ท้องถิ่นไทยและการพัฒนา สามัคคีและบ าเพ็ญสาธารณ เจา้หน้าที่ที่เข้าร่วม กับประชาชนและ

ประโยชน์ร่วมกัน กิจกรรม เจา้หน้าที่ท้องถิ่น

รวม 4  โครงการ 155,000 155,000 250,000 250,000 250,000

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพือ่ป้องกันการก่อ ติดต้ังกล้องวงจรปิด - - 250,000    250,000    250,000    ความปลอดภัย ป้องกันการก่ออาชญา ส านักปลัดเทศบาล

โดยรอบและภายในบริเวณส านักงาน อาชญากรรมและลัก ภายในบริเวณและรอบๆ ในชีวติและ กรรมและการลักขโมย  

เทศบาลต าบลโนนสะอาดและ ขโมยทรัพยสิ์นของ ส านักงานเทศบาลและ ทรัพยสิ์นเพิม่มากขึ้น ทรัพยสิ์นของทาง

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ทางราชการ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ  80 ราชการได้

2 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร เพือ่ให้บุคลากรมีสถานที่ในการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน 100,000  854,000    854,000    100,000    100,000    ประชาชนได้รับความ มีสถานที่เหมาะสม กองช่าง

ส านักงานเทศบาลต าบลโนนสะอาด ปฏิบัติงานที่เหมาะสม สะดวก เทศบาลต าบลโนนสะอาด สะดวกในการรับบริการ กับการปฏิบัติงาน

ต่อการปฏิบัติงานและ ทั้งภายในและภายนอก จากเทศบาลเพิม่ขึ้น และเอื้ออ านวยความ

ให้บริการประชาชน (ตามแบบที่เทศบาลก าหนด) ร้อยละ  90 สะดวกแก่ประชาชน

3 โครงการก่อสร้างอาคารศูนยข์้อมูล เพือ่ใช้เป็นศูนยข์้อมูลข่าวสาร ก่อสร้างอาคาร คสล. หนึ่งชั้น -         -          500,000    500,000    500,000    การจดัเก็บข้อมูล และ มีศูนยข์้อมูลข่าวสาร ส านักปลัดเทศบาล

ข่าวสารทางราชการและศูนยช์่วยเหลือ ทางราชการและศูนยช์่วยเหลือ พืน้ที่ไม่น้อยกวา่  108  ตรม. การให้บริการ มีความ และศูนยช์่วยเหลือ

ประชาชนของเทศบาลต าบล ประชาชนของเทศบาลต าบล กวา้ง 11.00  เมตร สะดวก  รวดเร็ว  และ ประชาชนที่ดีและมี

โนนสะอาด โนนสะอาด ยาว  12.00  เมตร เหมาะสมเพิม่ขึ้น มาตรฐาน  พร้อมให้

ร้อยละ  90 บริการประชาชนได้ดีขึ้น

รวม 3  โครงการ 100,000 854,000 1,604,000 850,000 850,000

วัตถุประสงค์

               7.3    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ที่

งบประมาณ

โครงการ
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ส านักปลัดเทศบาล


