
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๙๘ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน   
๕. ยุทธศาสตร์  การบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 5.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
พบประชาชน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการนอก
สถานที ่

12 หมู่บ้าน - 12,000 12,000 12,000 12,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน 
ได้รับบริการ
นอกสถานที ่

ส านักปลัด 

2 โครงการวันเทศบาล เพื่อให้พนักงาน
เทศบาลตระหนัก
ถึงความส าคัญ 
ของงานที่ท า รวม
ไปถึงให้ประชาชน
รับรู้ถึงการท างาน
ของเทศบาล 

พนักงาน
เทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง และ
ประชาชนใน 
เขตเทศบาล 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนคร้ัง 
ในการจัด
กิจกรรม 

พนักงาน
เทศบาลม ี
ความสามัคคี
มากข้ึน 

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดจ้างองค์กรหรือ
สถาบนัที่เป็นกลางเพื่อเป็น
ผู้แนะน าการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การบริหารงาน 

น าผลส ารวจ 
ไปใช้ในการ
ประเมินต่างๆ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ประชาชน 
ที่มีความ 
พึงพอใจ 

การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๙๙ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน   
๕. ยุทธศาสตร์  การบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 5.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

4 โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลต าบล 
ท้าวอู่ทอง 

เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการ
บริการประชาชน 

จัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
ประชาชน 
ที่มาใช้บริการ 

ประชาชน 
ในพื้นทีไ่ด้รับ
ความสะดวกใน
การใช้บริการ 
 

ส านักปลัด 

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ของเทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง  

เพื่อส่งเสริม 
คุณธรรมและ 
จริยธรรมใน 
การให้บริการ    
ประชาชน     
และการ 
ปฏิบัติงาน 
ขององค์กร 

 คณะผู้บริหาร  
 สมาชิกสภา 
 พนักงาน 
 เทศบาล 
 ลูกจ้างประจ า  
 และพนักงาน 
 จ้างของเทศบาล  
 จ านวน ๘๐ คน  

- ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐   จ านวน 
  ผู้เข้าร่วม 
  โครงการ 

 คณะผู้บรหิาร 
  สมาชิกสภา 
  พนักงานเทศบาล 
  ลูกจ้างประจ า 
  และพนักงานจ้าง 
  ในสังกัดเทศบาล 
  มีคุณธรรมและ 
  จริยธรรมในการ 
  ให้บริการ 
  ประชาชน และ 
  การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ. ๐2 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๐๐ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน   
๕. ยุทธศาสตร์  การบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 5.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

6 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

 เพื่อใหค้ณะผู้บริหาร   
 สมาชิกสภาเทศบาล 
 พนักงาน ลูกจ้าง  
 ประจ าและพนักงาน  
 จ้าง ผู้น าชุมชนใน 
 เขตเทศบาล มีความ 
 จงรักษ์ภักดีต่อชาต ิ
 ศาสนาพระมหา- 
 กษัตริย์ 

 คณะผู้บริหาร   
 สมาชิกสภา  
 พนักงาน  ลูกจ้าง 
 ประจ าและ 
 พนักงานจ้างของ 
 เทศบาล  
 ผู้น าชุมชนในเขต   
 เทศบาล 

- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

 คณะผู้บริหาร   
 สมาชิกสภาเทศบาล 
 พนักงาน ลูกจ้าง  
 ประจ าและพนักงาน  
 จ้างในสังกัด มีการ 
 แสดงถึงความ 
 จงรักษ์ภักดีต่อชาติ 
 ศาสนา พระมหา- 
 กษัตริย์ 

ส านักปลัด 

7 โครงการอบรมศึกษาดูงาน
ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงาน 
ลูกจ้าง ผูบ้ริหาร และ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง 
 

เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
ได้เพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี
และรวมถึงการไป
ศึกษาดูงานต่างๆ 

บุคลากรทั้งฝ่าย
บริหาร เจ้าหน้าที่
ต่างๆ เข้ารับการ
ฝึกอบรมและ
เดินทางไปศึกษา
อบรมดูงาน 
จ านวน 50 คน 

- ๕0๐,๐๐๐ ๕0๐,๐๐๐ ๕0๐,๐๐๐ ๕0๐,๐๐๐ ระดับ 
ความส าเร็จ
การพัฒนา
สมรรถนะ 

เจ้าหน้าท่ีต่างๆ
รวมถึงฝ่ายบริหาร 
สมาชิกสภา ฯลฯ 
สามารถน า 
ความรู้ที่ได้รับ 
มาปฏิบัติให้กับ
องค์กรได ้

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ. ๐2 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๐๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน   
๕. ยุทธศาสตร์  การบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

8 โครงการอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารราชการ 
พ.ศ.2540  

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 
และสิทธิของ
ประชาชนในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล 
ข่าวสารราชการ 
พ.ศ.2540 

 พนักงานเทศบาล  
 ต าบลท้าวอู่ทอง 
 และประชาชน 
 ในเขตเทศบาล 

- 30,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

 คณะผู้บริหาร   
 สมาชิกสภาเทศบาล  
 พนักงาน  ลูกจ้าง 
 ประจ าและพนักงาน 
 จ้างในสังกัดเทศบาล 
 มีคุณธรรม และ 
 จริยธรรมในการ 
 ให้บริการประชาชน   
 และการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

9 โครงการศูนย์การเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชน 
มีการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล,
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของ
เทศบาล ผู้น าชุมชน 
และประชาชนใน 
เขตเทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง 

- 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล
,ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง 
ของเทศบาล  
ผู้น าชุมชน และ
ประชาชน มีการ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน   
๕. ยุทธศาสตร์  การบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

10 โครงการรวมใจปรองดอง 
สมานฉนัท์เทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง  

 เพื่อใหค้ณะผูบ้ริหาร 
 สมาชิกสภาเทศบาล 
 พนักงานเทศบาล  
 ลูกจ้างประจ า และ   
 พนักงานจ้าง 
 เทศบาล ผู้น าชุมชน 
 ในเทศบาล มีความ 
 รักใคร่ สามัคคี  
 สมานฉันท์ และ 
 ร่วมมือ ร่วมใจ 
 ในการช่วยกัน 
 พัฒนาท้องถิ่น  
 ชุมชนและบ้านเมือง 
 

 คณะผูบ้ริหาร 
 สมาชิกสภา  
 พนักงานเทศบาล  
 ลูกจ้างประจ า  
 และพนักงานจ้าง 
 ของเทศบาล 
 ผู้น าชุมชน 
 ในเขตเทศบาล 
 ต าบลท้าวอู่ทอง 
 จ านวน ๔๕ คน  

- 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐  จ านวน 
 ผู้เข้าร่วม 
 โครงการ 

เทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง  
ผู้น าชุมชน  
มีความรัก 
ความสามัคคี
สมานฉันท์ และ 
มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชน
และบ้านเมือง 

 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๐๓ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน   
๕. ยุทธศาสตร์  การบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

11 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยส์ิน 

1.เพื่อเป็นการเพิ่ม
รายได้ของเทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 
 

2.เพื่อเป็นการ
รวบรวมข้อมลูของ
เทศบาลต าบลท้าว 
อู่ทองในด้านการ
คลังท้องถิ่น 
 

3.เพื่อประโยชน์ใน 
การบริหารงานของ 
เทศบาลฯ 
 

4.เพื่อให้การจดั 
เก็บภาษีมรีะบบ 
ที่แน่นอนและ
สามารถตรวจสอบ
ได้  

จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สินให้
ครอบคลมุพื้นท่ี
ทั้งหมดของ
เทศบาลฯ 
จ านวน 12 
หมู่บ้าน ซึ่งมี
พื้นที่ประมาณ 
32 ตาราง
กิโลเมตร 

250,000 250,000 - - - ความส าเร็จ
ของโครงการ 

1. เทศบาลฯ  
มีรายได้เพิม่ขึ้น 
 
2. เทศบาลฯ  
มีข้อมูลทางด้าน
การคลังท้องถิ่น
อย่างครบถ้วน
และถูกต้อง 
 

3. เทศบาลฯ 
สามารถบริหาร 
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

4. เทศบาลฯ  
มีระบบการ
จัดเก็บภาษีท่ี
แน่นอน 

กองช่าง/ 
กองคลัง 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๐๔ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน   
๕. ยุทธศาสตร์  การบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

12 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อน าข้อมูลที่ได ้
ไปใช้ประโยชน์ใน 
การจัดเก็บภาษ ี
และสามารถ
น าไปใช้กับระบบ
โปรแกรม LTAX 
3000 ได้  

ครอบคลมุพื้นท่ี
ทั้งหมดของ
เทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง 

- - 200,000 - - ครอบคลมุ
พื้นที่ท้ังหมด
ของเทศบาล
ต าบลท้าว 
อู่ทอง 

เทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง 
สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลมุและ
ทั่วถึง 

กองคลัง 

13 โครงการส ารวจและ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมและรับรอง
การจัดเก็บภาษ ี
ตามพระราช-
บัญญัตภิาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 

ส ารวจและ
ปรับปรุงแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน
ครอบคลมุพื้นท่ี
เทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง 

- - - 50,000 50,000 ครอบคลมุ
พื้นที่ท้ังหมด
ของเทศบาล
ต าบลท้าว 
อู่ทอง 

เทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง 
สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลมุ 
และทั่วถึง 
และเป็นธรรม 

กองคลัง 

 
 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๐๕ 
 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน   
๕. ยุทธศาสตร์  การบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

14 โครงการประชาสัมพนัธ ์
ผลการด าเนนิงานของ
เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง 

เพื่อประชาสมัพันธ์
อ านาจ หน้าท่ีและ
ภารกิจ ข้อมลู
ข่าวสาร และผล
การด าเนินงานงาน
ของเทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง 

จัดท าวารสาร
ประชาสมัพันธ์ผล
การด าเนินงาน
ของเทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวน 
2,000 
ฉบับ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ ได้ทราบ 
อ านาจ หน้าท่ี
และภารกิจ 
ข้อมูลข่าวสาร 
และผลการ
ด าเนินงานงาน
ของเทศบาล
ต าบลท้าวอู่ทอง 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

15 โครงการจัดประชาคม  
เพื่อจัดท าแผนพฒันา
ท้องถิ่น 

เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ปัญหา 
ความต้องการ
ของประชาชน 
เพื่อบรรจุ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดประชุม
ประชาคมใน
เขตพื้นที่
เทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง   

- - - - 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อใช้
เป็นแนวทาง 
ในการบริหาร 
งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๐๖ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน   
๕. ยุทธศาสตร์  การบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

16 โครงการพัฒนาบุคลากร 
ของเทศบาลต าบลทา้ว 
อู่ทอง 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ได้เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติหนา้ที่ 
และรวมถึงการไป
ศึกษาอบรมดูงาน
ต่างๆ 

บุคลากร 
ทั้งฝ่ายบริหาร 
เจ้าหน้าที่ตา่งๆ 
เข้ารับการ
ฝึกอบรมและ
เดินทางไป
ศึกษาอบรม 
ดูงาน จ านวน 
50 คน 
 
 

270,000 - - - - ระดับ
ความส าเร็จ
การพัฒนา
สมรรถนะ 

เจ้าหน้าที่ตา่งๆ 
รวมถึงฝ่าย
บริหาร สมาชิก
สภา ฯลฯ 
สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมา
ปฏิบัติให้กับ
องค์กรได้ 

ส านักปลัด 

17 โครงการออกหน่วย
เคลื่อนที่เพื่อลดขั้นตอน 
ในการปฏิบัติงาน 

เพื่อออกหน่วย
เคลื่อนที่  
ให้ความรู้และ
จัดเก็บภาษี  
 
 

ภายในเขต
พื้นที่เทศบาล
ต าบลท้าว 
อู่ทอง 

- - 5,000 5,000 5,000 ครอบคลมุ
พื้นที่ท้ังหมด
ของเทศบาล
ต าบลท้าว 
อู่ทอง 

ประชาชน 
ได้รับความรู้และ 
ความสะดวกใน
การช าระภาษ ี

กองคลัง 

 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๐๗ 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน   
๕. ยุทธศาสตร์  การบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 5.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
   (บาท) 

18 โครงการบริหารจัดการ 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วม   
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

 เพื่อรวบรวม,แจ้ง  
 เวียน,และเผยแพร่   
 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว 
 กับกฎหมาย ,  
 ระเบียบ หนังสือ 
 สั่งการและข้อมูล  
 อื่นที่เก่ียวข้องกับ 
 การช่วยเหลือ  
 ประชาชน และ 
 ด าเนินการ 
 ช่วยเหลือ 
 ประชาชน 

  ประชาชนของ 
  องค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น 
  ในเขตอ าเภอ 
  อู่ทอง จ านวน   
  15 แห่ง 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน 
ในพื้นที ่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
อย่างทั่วถึง 

มีศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วม ในการแจ้ง
เวียน ระเบียบ 
กฎหมาย  
ข้อมูลข่าวสาร  
เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน 
ในด้านตา่งๆเชน่ 
ด้านสาธารณภัย 
การส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต โรคติดต่อ 
โรคระบาดฯลฯ  
ได้อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐2 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง หน้า ๑๐๘ 
 

 


