
 

 

ประกาศ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข  ครั้งที่ 1/2565  

1. เดิม  หน้าที่ 60 

          

 

             
            

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข คร้ังท่ี 1/2565 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 

            

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพฒันาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง        

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน      

 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน          

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          
            

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด       ผลที่คาดวา่     

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

  2566   
(บาท) 

  2567   
(บาท) 

      2568   
(บาท) 

    2569  
(บาท) 

    2570  
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ 

  หมู่ที่ 1 บา้นหนองสองห้อง                     

1 

ก่อสร้างรางท่อระบายน้ำใต้
ดิน(ธนาคารน้ำใต้ดิน)  ถ.พระ
เจ้าใหญ่-บา้นเมย ม. 1 บ้าน
หนองสองห้อง 

เพื่อให้น้ำไหลสะดวก 
ไม่ท่วมขัง 

 รางระบายนำ้ใต้ดิน 
(ธนาคารน้ำใต้ดิน) 
ความยาวรวม 600 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 
เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตำบลหนอง
สองห้องกำหนด) 

1,530,000          -          -          -          - 
รางระบายน้ำ 
คสล. ยาว 600 
เมตร 

ทำให้ลดปัญหานำ้ท่วม
ในพื้นที่เทศบาลตำบล
หนองสองห้อง 

กองช่าง 

2 
ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. 
รูปตัวยูหนา้บ้านตำรวจสมบัติ  
ม. 1 บ้านหนองสองห้อง 

เพื่อให้น้ำไหลสะดวก 
ไม่ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ คสล.รูป
ตัวยู กวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 87 เมตร  ลึกเฉลีย่ 
0.30 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตำบลหนอง
สองห้องกำหนด) 

 - 200,000          -          -          - 
รางระบายน้ำ 
คสล. ยาว 87 
เมตร 

ทำให้ลดปัญหานำ้ท่วม
ในพื้นที่เทศบาลตำบล
หนองสองห้อง 

กองช่าง 

   แบบ ผ.02 



แก้ไข  หน้าที่ 60 

          

 

             
            

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข คร้ังท่ี 1/2565 

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง 

            

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพฒันาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง        

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัขอนแก่นที่ 2 การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน      

 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน          

        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา          
            

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด       ผลที่คาดวา่     

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

  2566   
(บาท) 

  2567   
(บาท) 

      2568   
(บาท) 

    2569  
(บาท) 

    2570  
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ 

  หมู่ที่ 1 บา้นหนองสองห้อง                     

1 

ก่อสร้างรางท่อระบายน้ำใต้
ดิน(ธนาคารน้ำใต้ดิน)  ถ.พระ
เจ้าใหญ่-บา้นเมย ม. 1 บ้าน
หนองสองห้อง 

เพื่อให้น้ำไหลสะดวก 
ไม่ท่วมขัง 

 รางระบายนำ้ใต้ดิน 
(ธนาคารน้ำใต้ดิน) 
ความยาวรวม 600 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 
เมตร (ตามแบบ
เทศบาลตำบลหนอง
สองห้องกำหนด) 

1,530,000          -          -          -          - 
รางระบายน้ำ 
คสล. ยาว 600 
เมตร 

ทำให้ลดปัญหานำ้ท่วม
ในพื้นที่เทศบาลตำบล
หนองสองห้อง 

กองช่าง 

2 
ก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล. 
รูปตัวยูหนา้บ้านตำรวจสมบัติ  
ม. 1 บ้านหนองสองห้อง 

เพื่อให้น้ำไหลสะดวก 
ไม่ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ คสล.รูป
ตัวยู กวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 87 เมตร  ลึก
เฉลี่ย 0.30 เมตร 
(ตามแบบเทศบาล
ตำบลหนองสองห้อง
กำหนด) 

 - 200,000          -          -          - 
รางระบายน้ำ 
คสล. ยาว 87 
เมตร 

ทำให้ลดปัญหานำ้ท่วม
ในพื้นที่เทศบาลตำบล
หนองสองห้อง 

กองช่าง 

เหตุผล: เนื่องจากกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมีความคลาดเคลื่อน จึงแก้ไขให้ถูกต้อง 

   แบบ ผ.02 



2. เดิม  หน้าที่ 97 
            

 

   

      

  

  
          

 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 6.การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน       

 

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี 1.การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ และยุทธศาสตรท์ี่ 6. การเสริม สร้างสุขภาวะ  
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  ความมั่นคงและคุณภาพชีวิต         

        2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด       ผลที่คาดวา่     

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

(ผลผลิตของโครงการ) 
  2566   
(บาท) 

  2567   
(บาท) 

      2568   
(บาท) 

    2569  
(บาท) 

    2570  
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ  

1 
โครงการฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่และประชาชน
จำนวน  50 คน 

       50,000         50,000  50,000         50,000       50,000  
ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม 

ประชาชนสามารถ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเบือ้งต้นแก่
ครอบครัวและชุมชนได้ 

สำนักปลัดเทศบาล 

2 
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

เพื่อให้ความรู้และตั้ง
จุดบริการให้แก่
ประชาชนในการสัญจร 

ประชาชนที่ได้รับบริการ 
จำนวน 100 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
ร้อยละของ
อุบัติเหตุที่ลดลง 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

สำนักปลัดเทศบาล 

3 
โครงการจัดวินัยจราจรป้องกัน
และลดอุบัติเหตุในเขตเทศบาล 

เพื่อให้ความรู้และ
จัดการจราจรให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนที่ได้รับบริการ 
จำนวน 100 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
ร้อยละของ
อุบัติเหตุที่ลดลง 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

สำนักปลัดเทศบาล 

4 
โครงการจัดงานวัน อปพร.เพื่อ
ปกป้องสถาบันหลักแห่งชาติ 

เพื่อให้อปพร.มีกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน 

จัดประชุม อปพร. 
จำนวน 50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
ร้อยละของ อป
พร.ที่ร่วม
กิจกรรม 

อปพร.มีความพร้อมใน
การให้บริการประชาชน
เต็มความสามารถ 

สำนักปลัดเทศบาล 

5 

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ
ประจำเทศบาลตำบลหนอง
สองห้อง 

เพื่อฝึกทบทวน         
การปฏิบัติงานและ
พัฒนาทักษะใหจ้ิต
อาสาภยัพิบัตปิระจำ
เทศบาลตำบลหนอง
สองห้อง 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้
อาสาภยัพิบัตปิระจำ
เทศบาลตำบลหนองสอง
ห้อง จำนวน 35 คน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

ร้อยละของอาสา
ภัยพิบัตปิระจำ
เทศบาลตำบล
หนองสองห้องที่
ผ่านการอบรม 

อาสาภยัพิบัตปิระจำ
เทศบาลตำบลหนอง
สองห้องสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 

สำนักปลัดเทศบาล 

   แบบ ผ.02 



แก้ไข  หน้าที่ 97 
            

 

 

 

 

      

  

  

 
   

      

 

 

       
 

 

  
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  ความมั่นคงและคุณภาพชีวิต         

        2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด       ผลที่คาดวา่     

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

  2566   
(บาท) 

  2567   
(บาท) 

      2568   
(บาท) 

    2569  
(บาท) 

    2570  
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ 

1 
โครงการฝึกการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่และ
ประชาชนจำนวน  50 
คน 

       
50,000  

       
50,000  

        
50,000  

       
50,000  

       
50,000  

ร้อยละของผู้
ผ่านการอบรม 

ประชาชนสามารถป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เบื้องต้นแก่ครอบครัวและ
ชุมชนได้ 

สำนักปลัดเทศบาล 

2 
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

เพื่อให้ความรู้และตั้ง
จุดบริการให้แก่
ประชาชนในการสัญจร 

ประชาชนที่ได้รับ
บริการ จำนวน 100 
คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
ร้อยละของ
อุบัติเหตุที่
ลดลง 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

สำนักปลัดเทศบาล 

3 
โครงการจัดวินัยจราจรป้องกัน
และลดอุบัติเหตุในเขตเทศบาล 

เพื่อให้ความรู้และ
จัดการจราจรให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนที่ได้รับ
บริการ จำนวน 100 
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
ร้อยละของ
อุบัติเหตุที่
ลดลง 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการสัญจร 

สำนักปลัดเทศบาล 

4 
โครงการจัดงานวัน อปพร.เพื่อ
ปกป้องสถาบันหลักแห่งชาติ 

เพื่อให้อปพร.มีกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน 

จัดประชุม อปพร. 
จำนวน 50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
ร้อยละของ 
อปพร.ที่ร่วม
กิจกรรม 

อปพร.มีความพร้อมในการ
ให้บริการประชาชนเต็ม
ความสามารถ 

สำนักปลัดเทศบาล 

5 

โครงการฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ
ประจำเทศบาลตำบลหนอง
สองห้อง 

เพื่อฝึกทบทวน         
การปฏิบัติงานและ
พัฒนาทักษะใหจ้ิต
อาสาภยัพิบัตปิระจำ
เทศบาลตำบลหนอง
สองห้อง 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
ให้อาสาภัยพบิัติประจำ
เทศบาลตำบลหนอง
สองห้อง จำนวน 35 
คน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

ร้อยละของ
อาสาภยัพิบัติ
ประจำ
เทศบาลตำบล
หนองสองห้อง
ที่ผ่านการ
อบรม 

อาสาภยัพิบัตปิระจำ
เทศบาลตำบลหนองสอง
ห้องสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว 

สำนักปลัดเทศบาล 

   แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน  และยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินอย่างมีส่วนร่วม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นท่ี 1 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่, ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
และยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 

 

เหตุผล: เนื่องจากกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมีความคลาดเคลื่อน จึงแก้ไขให้ถูกต้อง 
 



 
3. เดิม  หน้าที่ 107 

            

 

   

      

  

 

 

 

   

      

 
 
  

        2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด       ผลที่คาดวา่     

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

  2566   
(บาท) 

  2567   
(บาท) 

      2568   
(บาท) 

    2569  
(บาท) 

    2570  
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ 

1 
โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุและส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ในการดูแลสุขภาพ
และจัดกิจกรรม
นันทนาการให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ จำนวน 100 
คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่
ร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุสามารถ
ดูแลตัวเองได้และมี
สุขภาพจิตที่ดี 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

2 
โครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน (บ้านกลางของ
ผู้สูงอายุ) 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการดูแล
การดำรงชีวิตและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ จำนวน 500 
คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่
ร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุสามารถ
ดูแลตัวเองได้และมี
สุขภาพจิตที่ดี 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผ.02 



 
แก้ไข  หน้าที่ 107 

            

 

   

      

  

 

 

 

   

      

 
 
  

        2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด       ผลที่คาดวา่     

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

  2566   
(บาท) 

  2567   
(บาท) 

      2568   
(บาท) 

    2569  
(บาท) 

    2570  
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ 

1 
โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุและส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ในการดูแลสุขภาพ
และจัดกิจกรรม
นันทนาการให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ จำนวน 100 
คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่
ร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุสามารถ
ดูแลตัวเองได้และมี
สุขภาพจิตที่ดี 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

2 
โครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุใน
ชุมชน (บ้านกลางของ
ผู้สูงอายุ) 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการดูแล
การดำรงชีวิตและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ จำนวน 500 
คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่
ร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุสามารถ
ดูแลตัวเองได้และมี
สุขภาพจิตที่ดี 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผ.02 

เหตุผล: เนื่องจากกำหนดแผนงานงบประมาณรายจ่ายคลาดเคลื่อน จึงแก้ไขจากแผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 



3. เดิม  หน้าที่ 110 
 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพฒันาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง        

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัขอนแก่นที่ 7 การเสริมสรา้งทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว         

        3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          
 

   
        

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด       ผลที่คาดวา่     

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

  2566   
(บาท) 

  2567   
(บาท) 

      2568   
(บาท) 

    2569  
(บาท) 

    2570  
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ 

1 

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพ
และพัฒนาการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในเขตเทศบาล 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู ้แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ในการ
พัฒนาอาชีพและต่อยอด
การพัฒนาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในพื้นที่เทศบาล
ตำบลหนองสองห้อง 

สมาชิกกลุ่มอาชีพ   
ต่าง ๆ จำนวน 150 
คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

2 
โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตำบลหนองสอง
ห้อง 

ประชาชน จำนวน 100 
คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

3 
โครงการพัฒนาด้านส่งเสริม
อาชีพตามแนวโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตำบลหนองสอง
ห้อง 

ประชาชน จำนวน 50 
คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

   แบบ ผ.02 



แก้ไข  หน้าที่ 110 
 
 

        

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัขอนแก่นที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 

 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว         

        3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          
 

   
        

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด       ผลที่คาดวา่     

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของ

โครงการ) 
  2566   
(บาท) 

  2567   
(บาท) 

      2568   
(บาท) 

    2569  
(บาท) 

    2570  
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ 

1 

โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพ
และพัฒนาการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนในเขตเทศบาล 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู ้แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ในการ
พัฒนาอาชีพและต่อยอด
การพัฒนาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ในพื้นที่เทศบาล
ตำบลหนองสองห้อง 

สมาชิกกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ จำนวน 150 
คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

2 
โครงการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตำบลหนองสอง
ห้อง 

ประชาชน จำนวน 
100 คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

3 
โครงการพัฒนาด้านส่งเสริม
อาชีพตามแนวโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตำบลหนองสอง
ห้อง 

ประชาชน จำนวน 
50 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

 

   แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพฒันาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง และยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

เหตุผล: เนื่องจากกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมีความคลาดเคลื่อน จึงแก้ไขให้ถูกต้อง 
 



4. เดิม  หน้าที่ 120 
 

 
     

 

   

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัขอนแก่นที่ 7 การเสริมสรา้งทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณ ี         

        4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

     ผลที่คาดวา่     
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก   2566   

(บาท) 
 2567   
(บาท) 

 2568   
(บาท) 

  2569  
(บาท) 

 2570  
(บาท) 

1 
โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์และรดน้ำขอพร
ผู้สูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย
และส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคีใน
ครอบครัวและชุมชน 

          
ประชาชน             
จำนวน 200 คน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนที่
ร่วมกิจกรรม 

ประเพณีไทยได้สืบ
ทอดสู่รุ่นลูกหลานและ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

2 
โครงการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย
และส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคีใน
ครอบครัวและชุมชน 

          
ประชาชน             
จำนวน 200 คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนที่
ร่วมกิจกรรม 

ประเพณีไทยได้สืบ
ทอดสู่รุ่นลูกหลานและ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

3 
โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย
และส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคีใน
ครอบครัวและชุมชน 

          
ประชาชน             
จำนวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนที่
ร่วมกิจกรรม 

ประเพณีไทยได้สืบ
ทอดสู่รุ่นลูกหลานและ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

4 

โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
และของดีอำเภอหนองสอง
ห้อง 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและส่งเสริม
สินค้าของชุมชน 

          
ประชาชน        

จำนวน 50 คน 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนที่
ร่วมกิจกรรม 

วัฒนธรรมท้องถิ่นได้
สืบทอดสู่รุ่นลูกหลาน
และชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

5 
โครงการจัดงานวันสำคัญ
ของชาติและวันสำคัญทาง
ศาสนา 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
การตระหนักถึง
ความสำคัญของชาติและ
ของศาสนาไทย 

ประชาชน 
นักเรียน จำนวน 
50 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนที่
ร่วมกิจกรรม 

สร้างความรัก ความ
สามัคคีร่วมกันของคน
ในชาติ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

   แบบ ผ.02 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพฒันาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง 



         แก้ไข  หน้าที่ 120 
 
 
 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัขอนแก่นที่ 7 การเสริมสรา้งทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณ ี         

        4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ         

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด  
(KPI) 

     ผลที่คาดวา่     
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก   2566   

(บาท) 
 2567   
(บาท) 

 2568   
(บาท) 

  2569  
(บาท) 

 2570  
(บาท) 

1 
โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์และรดน้ำขอพร
ผู้สูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย
และส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคีใน
ครอบครัวและชุมชน 

          
ประชาชน             
จำนวน 200 คน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนที่
ร่วมกิจกรรม 

ประเพณีไทยได้สืบ
ทอดสู่รุ่นลูกหลานและ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

2 
โครงการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย
และส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคีใน
ครอบครัวและชุมชน 

          
ประชาชน             
จำนวน 200 คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนที่
ร่วมกิจกรรม 

ประเพณีไทยได้สืบ
ทอดสู่รุ่นลูกหลานและ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

3 
โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย
และส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคีใน
ครอบครัวและชุมชน 

          
ประชาชน             
จำนวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนที่
ร่วมกิจกรรม 

ประเพณีไทยได้สืบ
ทอดสู่รุ่นลูกหลานและ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

4 

โครงการส่งเสริมงาน
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
และของดีอำเภอหนองสอง
ห้อง 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นและส่งเสริม
สินค้าของชุมชน 

          
ประชาชน        
จำนวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนที่
ร่วมกิจกรรม 

วัฒนธรรมท้องถิ่นได้
สืบทอดสู่รุ่นลูกหลาน
และชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

5 
โครงการจัดงานวันสำคัญ
ของชาติและวันสำคัญทาง
ศาสนา 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
การตระหนักถึง
ความสำคัญของชาติและ
ของศาสนาไทย 

ประชาชน 
นักเรียน จำนวน 
50 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนที่
ร่วมกิจกรรม 

สร้างความรัก ความ
สามัคคีร่วมกันของคน
ในชาติ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เช่ือมโยงภูมภิาค 

   แบบ ผ.02 

เหตุผล: เนื่องจากกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมีความคลาดเคลื่อน จึงแก้ไขให้ถูกต้อง 
 



5. เดิม  หน้าที่ 121 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพฒันาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัขอนแก่นที่ 7 การเสริมสรา้งทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         

        5.1 แผนงานเคหะและชุมชน          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด       ผลที่คาดวา่     

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของ

โครงการ) 
  2566   
(บาท) 

  2567   
(บาท) 

      2568   
(บาท) 

    2569  
(บาท) 

    2570  
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ 

1 

เงินอุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงเค็ง
ตามโครงการสร้างความ
ร่วมมือในการกำจัดขยะ
มูลฝอยแบบรวมกลุ่ม
พื้นที่ 

เพื่อบูรณาการการ
กำจัดขยะร่วมกันให้
ถูกหลักสุขาภิบาล 

บันทึกข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนตำบล     
ดงเค็ง,องคก์ารบริหาร
ส่วนตำบลดอนดั่ง, 
องค์การบริหารสว่น
ตำบลสำโรง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
จำนวนครั้งที่
อุดหนุน 

การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยเป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 

โครงการประชาคมการ
จัดหาหรือจัดซื้อและใช้
ประโยชน์จากที่ดิน
สำหรับจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 

เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและ
ภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อให้
การบริหารจัดการขยะ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
จำนวน 200 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ทำให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 
โครงการจัดการขยะอย่าง
เป็นระบบ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
และให้การบริหาร
จัดการขยะเป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ประชาชน จำนวน 
100 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ทำให้พื้นที่เทศบาล
ตำบหนองสองห้อง
ลดปัญหาขยะได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 
โครงการจัดการขยะรี
ไซเคิลโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

เพื่ออบรมให้ความรู้
และให้การบริหาร
จัดการขยะเป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ประชาชน จำนวน 
100 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ทำให้พื้นที่เทศบาล
ตำบหนองสองห้อง
ลดปัญหาขยะได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

   แบบ ผ.02 



แก้ไข  หน้าที่ 121 
 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดลุ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที ่4 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         

        5.1 แผนงานเคหะและชุมชน          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด       ผลที่คาดวา่     

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของ

โครงการ) 
 2566   
(บาท) 

 2567   
(บาท) 

  2568   
(บาท) 

 2569  
(บาท) 

 2570  
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ 

1 

เงินอุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงเค็ง
ตามโครงการสร้างความ
ร่วมมือในการกำจัดขยะ
มูลฝอยแบบรวมกลุ่ม
พื้นที่ 

เพื่อบูรณาการการ
กำจัดขยะร่วมกันให้
ถูกหลักสุขาภิบาล 

บันทึกข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนตำบลดง
เค็ง,องคก์ารบริหาร
ส่วนตำบลดอนดั่ง, 
องค์การบริหารสว่น
ตำบลสำโรง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
จำนวนครั้งที่
อุดหนุน 

การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยเป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 

โครงการประชาคมการ
จัดหาหรือจัดซื้อและใช้
ประโยชน์จากที่ดิน
สำหรับจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 

เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนและ
ภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อให้
การบริหารจัดการขยะ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
จำนวน 200 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ทำให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 
โครงการจัดการขยะอย่าง
เป็นระบบ 

เพื่ออบรมให้ความรู้
และให้การบริหาร
จัดการขยะเป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ประชาชน จำนวน 
100 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ทำให้พื้นที่เทศบาล
ตำบหนองสองห้อง
ลดปัญหาขยะได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 
โครงการจัดการขยะรี
ไซเคิลโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

เพื่ออบรมให้ความรู้
และให้การบริหาร
จัดการขยะเป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ประชาชน จำนวน 
100 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ทำให้พื้นที่เทศบาล
ตำบหนองสองห้อง
ลดปัญหาขยะได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

   แบบ ผ.02 

เหตุผล: เนื่องจากกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมีความคลาดเคลื่อน จึงแก้ไขให้ถูกต้อง 
 



6. เดิม  หน้าที่ 123 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพฒันาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัขอนแก่นที่ 7 การเสริมสรา้งทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปกครองและการบริหารราชการท้องถิ่น         

        6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด  ผลที่คาดว่า 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

  2566   
(บาท) 

  2567   
(บาท) 

 2568   
(บาท) 

2569 
(บาท) 

 2570  
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ 

1 

โครงการส่งเสริมการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลหนองสอง
ห้อง 

เพื่อจัดอบรมและ
พัฒนาการเลือกตั้งให้
เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม โปร่งใส 

ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน
พื้นที่เทศบาลตำบลหนองสอง
ห้อง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ร้อยละของผู้มา
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

ประชาชนได้ร่วมกัน
ออกมาใช้สิทธิ และ
เป็นไปตามหลัก
ประชาธิปไตย 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

2 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ
หนองสองห้อง ตาม
โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
และบุคลากรสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอหนองสองห้อง 

เพื่อสนับสนุน       
การปฏิบัติงานศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอำเภอ
หนองสองห้อง 

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอหนองสองห้อง 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จำนวน 1 ครั้ง 

ทำให้การปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอหนองสองห้อง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

3 

เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่นตาม
โครงการสนับสนุนภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

เพื่อสนับสนุน       
การปฏิบัติงาน
สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่นใน
การให้ความชว่ยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตำบล     
หนองสองห้อง 

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน 1 ครั้ง 
ทำให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

   แบบ ผ.02 



แก้ไข  หน้าที่ 123 
 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การส่งเสริมนวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัขอนแก่นที่ 8 การพัฒนาการบรหิารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปกครองและการบริหารราชการท้องถิ่น         

        6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป          

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด  ผลที่คาดว่า 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก (ผลผลิตของโครงการ) 

  2566   
(บาท) 

  2567   
(บาท) 

 2568   
(บาท) 

2569 
(บาท) 

 2570  (บาท) (KPI) จะได้รับ 

1 

โครงการส่งเสริมการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลหนองสอง
ห้อง 

เพื่อจัดอบรมและ
พัฒนาการเลือกตั้งให้
เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม โปร่งใส 

ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน
พื้นที่เทศบาลตำบลหนองสอง
ห้อง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
ร้อยละของผู้มา
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

ประชาชนได้ร่วมกัน
ออกมาใช้สิทธิ และ
เป็นไปตามหลัก
ประชาธิปไตย 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

2 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ
หนองสองห้อง ตาม
โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
และบุคลากรสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอหนองสองห้อง 

เพื่อสนับสนุน       
การปฏิบัติงานศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอำเภอ
หนองสองห้อง 

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอหนองสองห้อง 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จำนวน 1 ครั้ง 

ทำให้การปฏิบัติงานศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอำเภอหนองสอง
ห้องเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

3 

เงินอุดหนุนสำนักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่นตาม
โครงการสนับสนุนภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

เพื่อสนับสนุน       
การปฏิบัติงาน
สำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่นใน
การให้ความชว่ยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตำบล     
หนองสองห้อง 

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน 1 ครั้ง 
ทำให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 

   แบบ ผ.02 

เหตุผล: เนื่องจากกำหนดยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมีความคลาดเคลื่อน จึงแก้ไขให้ถูกต้อง 


