
6.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจดัการและการบรกิารประชาชน

     6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู ้ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติทีด่ี

เป้าหมาย ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ตัวชีว้ดั(KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพใน  -  เพือ่ศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์  - บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 400,000    400,000    400,000    บุคลากรมีความรู้  - ได้รับความรู้ สามารถน า ทุกกองงาน

การปฎิบัติงาน และศึกษาดูงานบุคลากร เพิม่เติม และเพิม่ทักษะในการท างาน อยา่งน้อย 1 หลักสูตร/คน/ปี (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) เพิม่ขึน้ มาพัฒนาท้องถิน่ได้ดียิง่ขึน้

เทศบาลต าบลพนา  - เพือ่น าความรู้ ประสบการณ์มาพัฒนา  - จัดอบรมเอง  - เกิดความรัก ความสามัคคี

ท้องถิน่ให้เจริญต่อไป  - ส่งเข้ารับการฝึกอบรมกับ ในองค์กร

 - เพือ่ให้เกิดความรัก ความสามัคคี การมี หน่วยงานภายนอก  

ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  - ทัศนศึกษาดูงานอยา่งน้อย

ปีละ 1 คร้ัง
2 โครงการอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธ-ิ  - เพือ่ศึกษาหาความรู้  - บคุลากรได้รับการ 400,000      400,000      400,000      ร้อยละ 90  -  ได้รับความรู้ สามารถ ส านกัปลัด

ภาพในการปฏบิติังาน และศึกษา ประสบการณ์ เพิม่เติม และ ฝึกอบรมอยา่งนอ้ย (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ น ามาพฒันาทอ้งถิน่ได้

ดูงานของบคุลากรเทศบาลต าบล เพิม่ทกัษะในการท างาน 1 หลักสูตร/คน/ปี บคุลากร ดียิง่ขึน้

พนา  - เพือ่น าความรู้ ประสบการณ์  - จดัอบรมเอง ทีม่คีวาม  - เกดิความรัก ความ

มาพฒันาทอ้งถิน่ใหเ้จริญต่อไป  - ส่งเขา้รับการฝึกอบรม รู้เพิม่ขึน้ สามคัคีในองค์กร

 - เพือ่ใหเ้กดิความรัก ความ กบัหนว่ยงานภายนอก

สามคัคีการมส่ีวนร่วมใน  - ทศันศึกษาดูงาน

กจิกรรมต่าง ๆ อยา่งนอ้ยปลีะ  1  คร้ัง

3 โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม  - เพือ่ปลูกฝังจติส านกึด้าน  - จดัอบรมคุณธรรม 30,000       30,000       30,000       ร้อยละ 90  - คณะผู้บริหาร พนกังาน ส านกัปลัด

และจริยธรรมบคุลากรเทศบาล คุณธรรมจริยธรรมแก่ และจริยธรรม 1 คร้ัง/ปี (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ เทศบาล พนกังานจา้ง

ต าบลพนา คณะผู้บริหาร พนกังานเทศบาล บคุลากร มจีติส านกึทีดี่ สามารถ

พนกังานจา้ง ทีม่ี ปฏบิติัตนใหเ้ปน็แบบ

 - เพือ่เปน็การขดัเกลาจติใจให้ คุณธรรม อยา่งได้

ประพฤติในส่ิงทีถ่กูต้อง เพิม่ขึน้  - ประชาชนได้รับความ

พงึพอใจในการรับบริการ

วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลสามป ี (พ.ศ.  2560 - 2562)

เทศบาลต าบลพนา

ที่ โครงการ



เป้าหมาย ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ตัวชีว้ดั(KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ที่ โครงการ

     6.2 ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน (ต่อ)

1 โครงการจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร - เพือ่ใช้เก็บเอกสารของกอง - จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 5,000 5,000 5,000 ระยะเวลา - การจัดเก็บและค้นหา กองการศึกษา

บานเล่ือน การศึกษา  บานเล่ือน จ านวน 1 ตู้ (เงิน อปท.) (เงิน อ.ป.ท.) (เงิน อ.ป.ท.) ด าเนินการ เอกสารมีปฏิสิทธภิาพมากขึน้

- เพือ่ความสะดวกในการจัดเก็บ จัดซ้ือ

และค้นหาเอกสาร

2 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     -  เพือ่อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน    -  คอมพิวเตอร์ (ต้ังโต๊ะ) 39,000 39,000 39,000 ระยะเวลา    -  ประชาชนทีม่าติดต่อ กอง

พร้อมอุปกรณ์ต่อพวงครบชุด   - เพือ่สร้างความพึง่พอใจให้แก่    -อุปกรณ์ต่อพวง จัดซ้ือ  -ประชาชนมีความประทับ สาธารณสุขฯ

ประชาชนทีม่าติดต่อราชการ  -  (เคร่ืองส ารองไฟ) ใจในการติดต่อราชการ

  -เพือ่สะดวกในการปฏิบัติงานมาก เคร่ืองปร้ินเตอร์)  - มีความสะดวกในการ

ยิง่ขึน้ จ านวน 1ชุด ปฎิบัติงานมากยิง่ขึน้

3 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม  - เพือ่ปรับปรุง ต่อเติม หรือดัดแปลง  - ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม 200,000    200,000.- 200,000    ระยะเวลาด าเนิน  - วสัดุครุภัณฑ์ของทางราชการ ทุกกองงาน

อาคารหรือทรัพยสิ์นอืน่ๆ ของทาง อาคาร วสัดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพยสิ์นอืน่ๆ อาคารหรือทรัพยสิ์นอืน่ๆ ของ (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) การ ใช้ประโยชน์และให้บริการ

ราชการ ของทางราชการให้มีประโยชน์ใช้สอยและ ทางราชการ ประชาชนได้มากขึน้

ให้บริการประชาชนได้มากขึน้  - ประหยดัค่าใช้จ่ายในการ

จัดซ้ือ/จัดหาใหม่

4 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เพือ่ใช้ในการ  -เพือ่ให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่  - จัดซ้ือครุภัณฑ์ทุกประเภท เช่น 30,000      20,000      20,000      ระยะเวลาในการ  - หน่วยงานมีเคร่ืองมือ ทุกกองงาน

ปฎิบัติงานและบริการประชาชน เพียงพอต่อการปฎิบัติงาน โต๊ะ เก้าอี ้ปร๊ินเตอร์ คอมฯ (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) จัดซ้ือ เคร่ืองใช้ทีเ่พียงพอในการ

 - เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการให้บริการ เล่ือย เคร่ืองตัดแต่งกิง่ไม้ ฯลฯ ปฎิบัติงาน

แก่ประชาชน  - รถตู้หรือรถยนต์อืน่  - การปฎิบัติงานมีประสิทธิ

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์ทุกประเภททีใ่ช้ ภาพมากขึน้

ในอาคารทีท่ าการชุมชน 5 ชุมชน

เช่น  เก้าอี ้ โต๊ะ  ฯลฯ

5 โครงการก่อสร้างเสาธงบริเวณสถานี  - เพือ่แสดงถึงการเป็นหน่วยงานราชการ  - ก่อสร้างเสาธงฐานกวา้ง 61,000      -   - จ านวนผู้เข้าร่วม  - มีเสาธงชาติและธงประกอบ กองช่าง

ขนส่งแห่งใหม่ ม.8 ต.พนา อ.พนา  หรือสถานทีข่องทางราชการ 3.20 เมตร ฐานยาว 3.80 เมตร (เงินอุดหนุน/ กิจกรรม ทีแ่สดงถึงความเป็นชาติไทยและ

จ.อ านาจเจริญ  - เพือ่ให้ประชาชนร่วมแสดงกิจกรรมต่างๆ ความสูงของเสาธง 12.00 เมตร เงินอปท.) แสดงถึงการเป็นหน่วยงาน



เป้าหมาย ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ตัวชีว้ดั(KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ที่ โครงการ

  ธงชาติใหญ่  และธงประกอบ ราชการ

6 โครงการจัดซ้ือกล้องวดัมุมแบบอิเล็ก-  - เพือ่ให้มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ทีส่ามารถหาค่า  - จัดซ้ือกล้องวดัมุมแบบอิเล็ก- 150,000    -   - ความส าเร็จใน  - มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ กองช่าง

ทรอนิกส์ ของมุมระหวา่งจุดสองจุดท้งทางด่ิงและทาง ทรอนิกส์ มีขาต้ัง กล้องเล่ือน (เงินอุดหนุน) การปฏิบัติงาน หาค่าของมุมระหวา่งจุดสองจุด

ราบเพือ่ใช้ประโยชน์ในงานส ารวจเก็บข้อมูล ขึน้-ลงได้ พร้อมลูกด่ิงและสาย ทัง้ทางด่ิงและทางราบเพือ่ใช้

ถนนและท าวงรอบของพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นความ มีกล่องบรรจุและสายสะพายหลัง ประโยชน์ในงานส ารวจเก็บ

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลพนา มีฝาครอบเลนส์ ทีช่าร์ทแบตเตอร่ี ข้อมูลถนนและท าวงรอบ

มีชุดเคร่ืองมือปรับแก้ประจ า ของพืน้ทีท่ีอ่ยูใ่นความรับผิด

กล้อง จ านวน 1 ชุด ขอบของเทศบาลต าบลพนา

7 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน  - เพือ่เพิม่ศักยภาพด้านการปฏิบัติงาน  - จ้างเหมาเจ้าหน้าทีโ่ครงการ 100,000    100,000    100,000    ประสิทธภิาพใน  - การปฏิบัติงานของกองช่าง กองช่าง

ของกองช่าง ของกองช่าง เพือ่ปฏิบัติงานของกองช่าง (เงินอปท) (เงินอปท) (เงินอปท) การปฏิบัติงาน มีประสิทธภิาพเพิม่มากขึน้

จ านวน 1 อัตรา เพิม่ขึน้

8 โครงการจดักจิกรรม 5 ส ใน  - เพือ่ความเปน็ระเบยีบ  - จดักจิกรรมอบรม 20,000       20,000       20,000       พืน้ที่  - อาคาร สถานทีม่คีวาม ส านกัปลัด

เรียบร้อยของอาคารสถานที่  - จดักจิกรรมรณรงค์ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ส านกังาน เปน็ระเบยีบเรียบร้อย

 - เพือ่ลดอบุติัเหตุในการท างาน ทกุพืน้ทีท่ัง้ในและนอก สะอาด  - อ านวยความสะดวกใน

 - เพือ่สร้างจติส านกึในการ อาคารส านกังาน เพิม่ขึน้ การใหบ้ริการแกป่ระชาชน

พฒันาสถานทีป่ฏบิติังาน ตรวจประเมนิ 2 คร้ัง/ปี

ส านกังานงานเทศบาล  โรงเรียน

ในสังกดั ศูนยก์ารเรียนวทิยาลัย-

เทคนคิหวัตะพาน-เทศบาล

ต าบลพพนา และศูนยพ์ฒันา-

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา

"สถานทีท่ างานนา่อยู ่นา่ท างาน"



เป้าหมาย ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ตัวชีว้ดั(KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ที่ โครงการ

9 โครงการจดัซ้ือวสัดุ เพือ่ใช้  - เพือ่ใหห้นว่ยงานมเีกา้อี้  - จดัซ้ือเกา้อีพ้ลาสติก 30,000        -  - ระยะ  - หนว่ยงานมเีกา้อี้ ส านกัปลัด

ในการจดังานและบริการ ทีใ่ชใ้นการจดังานและบริการ จ านวน  200 ตัว (เงิน อปท.) เวลา พลาสติกทีเ่พยีงพอในการ

ประชาชน ประชาชนอยา่งเพยีงพอ ในการ จดังานและบริการ

 - เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ จดัซ้ือ  - การปฏบิติังานมคีวาม

จดัเตรียมงานและบริการ สะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธภิาพเพิม่มากขึน้

10 โครงการประเมนิความคิดเหน็/  - เพือ่ประเมนิความพงึพอใจ  - ได้รับความพงึพอใจ 15,000       15,000       15,000       ร้อยละ80  - ได้ขอ้มลูเกีย่วกบัการ ส านกัปลัด

ความพงึพอใจในการใหบ้ริการ ในการใหบ้ริการแกป่ระชาชน มากกวา่ 80% (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ ใหบ้ริการแกป่ระชาชน

ประชาชน  - เพือ่พฒันา ปรับปรุงการให้ ประชาชน  - น าขอ้มลูทีไ่ด้มาปรับปรุง

บริการแกป่ระชาชน ทีม่คีวาม การท างานใหม้ปีระสิทธิ

พงึพอใจ ภาพมากขึน้

11 โครงการอุดหนุนศูนย์  - เพือ่ให้บริการด้านงานบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ความรวดเร็วใน  - งานบริหารงานบุคคล ส านักปลัด

ข้อมูลบริหารงานบุคคลของ ของท้องถิน่ และด้านอืน่ๆ ของ จังหวดัอ านาจเจริญ 20,000 การสืบค้นข้อมูล ขององค์กรปกครองส่วน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท้องถิน่ในระดับจังหวดั

จังหวดัอ านาจเจริญ ประจ าปี ในระดับจังหวดั รวดเร็วและมี  รวดเร็วและมีประสิทธภิาพ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประสิทธภิาพ ยิง่ขึน้ 
12 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์  - เพือ่เพมิประสิทธภิาพในการ  - จดัซ้ือเคร่ือม 60,000       -            -            ระยะ  - การปฏบิติังานในหนา้ที่ ส านกัปลัด

คอมพวิเตอร์เพือ่ใชใ้นการ ปฏบิติังานและการใหบ้ริการ คอมพวิเตอร์พร้อมโต๊ะ (เงิน อปท.) เวลา รับผิดชอบของพนกังาน

ปฏบิติังานของพนกังานเทศบาล ประชาชน วางคอมพวิเตอร์และ ด าเนนิ เทศบาลมปีระสิทธภิาพ

เกา้อี ้จ านวน 2 ชดุ การ มากยิง่ขึน้

พร้อมอปุกรณ์ต่อพว่ง

13 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่  - เพือ่ใหบ้ริการประชาชนที่  - จดัหนว่ยบริการ 20,000       20,000       20,000       ร้อยละ  - ประชาชนได้รับความ ส านกัปลัด

พบประชาชน สะดวกลดเวลาในการมาติดต่อ เคล่ือนทีอ่อกใหบ้ริการ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) 80 ของ สะดวกมากขึน้

ราชการ ประชาชน 3 เดือน/1 คร้ัง ประชาชน  - ประชาชนได้รับรู้ขอ้มลู

 - เพือ่ประชาสัมพนัธข์อ้มลูขา่ว ทีไ่ด้รับ ขา่วสารของเทศบาล

สารของเทศบาลใหป้ระชาชน บริการ

ได้รับรู้อยา่งทัว่ถงึ
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 - เพือ่สร้างความสัมพนัธท์ีดี่

กบัประชาชนในเขตเทศบาล

14 โครงการเชา่ครุภณัฑ์ยานพาหนะ-  - เพือ่ใหม้รีถยนต์ใชใ้นภารกจิ  - เชา่รถยนต์ส่วนกลาง 300,000      300,000      300,000      ประสิทธ-ิ  - มรีถยนต์ใชใ้นภารกจิ ส านกัปลัด

และขนส่ง หนา้ทีเ่ทศบาลอยา่งเพยีงพอ จ านวน 1 คัน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ภาพใน หนา้ทีเ่ทศบาลอยา่ง

 - เพือ่ใหก้ารปฏบิติังานมคีวาม  - เชา่รถยนต์รถตู้ การ เพยีงพอ

สะดวกรวดเร็ว จ านวน 1 คัน ปฏบิติังาน  - การปฏบิติังานของ

เพิม่ขึน้ เทศบาลเปน็ไปด้วยความ

สะดวกรวดเร็ว

15 โครงการจดัชดุดับเพลิงส าหรับ  - เพือ่ใหม้เีคร่ืองมอืใชใ้นการ  - จดัซ้ือชดุดับเพลิง 50,000       -            -            ประสิทธ-ิ  - มเีคร่ืองมอืเคร่ืองใชใ้น ส านกัปลัด

ผจญเพลิง ปฏบิติังานได้ทนัทว่งที จ านวน 5 ชดุ (เงิน อปท.) ภาพใน ปฏบิติั

 - เพือ่ความปลอดภยัของผู้ การปฏบิติั  - ผู้ปฏบิติัหนา้ทีไ่ด้รับ

ปฏบิติัหนา้ที่ งาน ความปลอดภยัในการออก

ผจญเพลิง

16 โครงการจดัท าวารสาร  - เพือ่ใหม้วีสัดุอปุกรณ์ในการ  - จดัซ้ือวสัดุอปุกรณ์ 50,000       50,000       50,000       จ านวน  - มวีสัดุอปุกรณ์ในการ ส านกัปลัด

ประชาสัมพนัธข์องเทศบาล จดัท าวารสาร ส่ือ ส่ิงพมิพต่์าง ๆ ต่าง ๆ เชน่ กระดาษ, (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) วารสาร จดัท าวารสาร ส่ือ ส่ิงพมิพ์

ต าบลพนา ในการประชาสัมพนัธ์ ตลับหมกึพมิพ์- ทีเ่ผยแพร่ ต่างๆ ในการประชาสัมพนัธ์

 - เพือ่ใหม้คีวามสะดวกและ คอมพวิเตอร์สี-ขาวด า  - มคีวามสะดวกและ

ทนัสมยัต่อการใชง้านมากขึน้ ทนัสมยัสวยงาม

17 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์  - เพือ่ใหเ้กดิความประทบัใจ  - เคร่ืองปรับอากาศ 80,000        -  - ระยะ  - ประชาชนทีม่าติดต่อ ส านกัปลัด

ส านกังาน ต่อประชาชนทีม่าติดต่อขอรับ 36,000 บทียี ู (เงิน อปท.) เวลา ขอรับบริการเกดิความ

บริการ จ านวน 2 เคร่ือง ด าเนนิการ ประทบัใจ

 - เพือ่ใหม้บีรรยากาศทีเ่อือ้ จดัซ้ือ  - สถานทีท่ างานมี

ต่อการปฏบิติังาน บรรยากาศทีดี่

เอือ้ต่อการปฏบิติังาน
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18 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ า  - เพือ่ใหบ้ริการประชาชนทีม่า  - จ านวนหอ้งน้ า- 200,000       -  - ระยะ  - ประชาชนทีม่าติดต่อ ส านกัปลัด

ส านกังานเทศบาลต าบลพนา ติดต่อราชการใหไ้ด้รับความ หอ้งส้วม 4 หอ้ง (เงิน อปท.) เวลา ราชการได้รับความ

เพือ่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ สะดวก ด าเนนิการ สะดวก

 - เพือ่สร้างความพงึพอใจแก่  - ประชาชนทีม่าติดต่อ

ประชาชนทีม่าติดต่อราชการ ราชการเกดิความ

ประทบัใจ
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6.3 ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน และภาคส่วนอืน่

1  โครงการจัดประชุม อบรม   - เพือ่ศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์   - ประชุมเดือนละ 1 คร้ัง 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80   -ได้รับความรู้สามารถ กอง

สัมมนาและศึกษาดูงานของ เพิม่เติม ฝึกอบรม สัมมนาและ (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ของอสม. น ามาพัฒนาท้องถิน่ สาธารณสุขฯ

สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น    - เพือ่เพิม่ศักยภาพ ทัศนศึกษาดูงาน ได้ดียิง่ขึน้

ความรู้ ความสามารถ น ามา อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง  - อสม. มศัีกยภาพใน

พัฒนาท้องถิน่ การท างานมากขึน้

2 โครงการเงินอดุหนนุอาสาสมคัร   -เพือ่ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข   -  สนับสนุนเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 37,500 37,500 37,500  จ านวน  -ประชาชนมคุีณภาพชีวิตดีขึน้ กอง

สาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) มูลฐานให้มีการพัฒนาและมีคุณภาพมากยิง่ขึน้ ในการปฏิบัติงานของอสม.ในการให ้(เงินอดุหนนุ  (เงินอดุหนนุ  (เงินอดุหนนุ ประชาชน  - มเีคร่ืองมอืในการตรวจ สาธารณสุขฯ

  - ปรับปรุงทีท่ าการสาธารณสุขมูลฐาน บริการแก่ประชาชน อสม.) อสม.) อสม.) มสุีขภาพดีขึน้ รักษาเบือ้งต้น

และจัดซ้ือเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน

ของอสม.

3 โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง   - เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้  - ประชาชนในเขตเทศ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะ  - ได้รับความรู้ ความเข้า กอง

แบบมส่ีวนร่วมและบรูณาการ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะทีต้่นทาง บาลต าบลพนาต าบลพนา (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) เวลาด าเนนิ ใจ ในการคัดแยกขยะ สาธารณสุขฯ

อย่างยัง่ยืน  - เพือ่ศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์ จ านวน 300 คน การ ที่ต้นทางที่ถูกต้อง

เพิม่เติมในการบริหารจัดการขยะ     - จัดอบรม  -  ประชาชนมีศักยภาพ

   - ศึกษาดูงาน ในการบริหารจัดการ

   -โรงคัดแยกขยะ 1 แห่ง ขยะของชุมชนตนเอง

4 เทศบาลต าบลพนา    - เพือ่ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล  - อบรมให้ความรู้พนัก 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80  - พนกังานเทศบาล

มุง่สู่เมอืงคาร์บอนต่ า พนักงานจ้าง ,หน่วยงานราชการ, งานเทศบาล,พนักงานจ้าง (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ของผู้เข้า พนกังานจ้างและเจ้า

เข้าใจหลักการค านวณคาร์บอนฟุต หน่วยงานราชการ อบรม หนา้ที่ของหนว่ยงาน

พร้ินท์ขององค์กร ในเขตเทศบาลต าบลพนา ราชการเข้าใจหลัก

   -เพือ่สนับสนุนให้อปท.และหน่วยงาน ค านวณคาร์บอนฟุต

ราชการด าเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือน พร้ินท์ได้
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กระจกในท้องถิน่  -สามารถลดกา๊ซเรือน

กระจกได้

5 โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  - เพือ่แสดงความโปร่งใสในการบริหาร  - จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 50,000      50,000      50,000      จ านวนโครงการ  - การบริการจัดการมีความ ทุกกองงาน

ตรวจสอบการบริหารจัดการท้องถิน่ จัดการ แผนงาน/โครงการ (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) โปร่งใสมากขึน้

 - เพือ่แก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ตาม  - แต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือ  - ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน่

นโยบายรัฐบาล จัดจ้าง ในพืน้ที่

 - ด าเนินการตาม พรบ. ข้อมูล

ข่าวสาร

6 โครงการจดัประชมุ อบรม สัมมนา  - เพือ่ศึกษาหาความรู้ ประสบ  -จดัประชมุ อบรม 200,000      100,000      100,000      ร้อยละ  -  ได้รับความรู้สามารถน า ส านกัปลัด

และศึกษาดูงานของคณะกรรมการ การณ์เพิม่เติม สัมมนาและศึกษาดูงาน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) 80 ของ มาพฒันาทอ้งถิน่ได้ดียิง่ขึน้

ชมุชนและผู้น าชมุชน  -  เพือ่น าความรู้ ประสบการณ์ อยา่งนอ้ยปลีะ  1  คร้ัง กรรมการชมุชน  - ชมุชนเขม้แขง็มากขึน้

มาพฒันาทอ้งถิน่ใหเ้จริญต่อไป มคีวามเขา้ใจใน ได้รับความร่วมมอืจาก

บทบาทหนา้ที ่ ประชาชนด้วยดี

7 โครงการรณรงค์ ประชาสัมพนัธ์  - เพือ่ใหป้ระชาชนได้ออกมาใช้  - จดัท าส่ือรณรงค์ 20,000       20,000       20,000       ร้อยละ  -  ประชาชนมาใชสิ้ทธิ์ ส านกัปลัด

การเลือกต้ังทกุระดับ สิทธิเ์ลือกต้ังใหม้ากทีสุ่ด การเลือกต้ัง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) 80 ของ เลือกต้ังเพิม่ขึน้

 -  เพือ่ส่งเสริมการปกครองใน  - จดักจิกรรมรณรงค์ ประชาชนผู้มสิีทธิ์  - ประชาชนมคีวามรู้ความ

ระบอบประชาธปิไตย การซ้ือเสียงขายสิทธิ เลือกต้ัง เขา้ใจในบทบาทของ

นกัการเมอืงมากขึน้

8 โครงการประชมุคณะกรรมการ  - เพือ่ใหก้รรมการชมุชนและ  - จดัประชมุ 30,000       30,000       30,000       ร้อยละ  - กรรมการชมุชนและ ส านกัปลัด

ชมุชนและผู้น าชมุชน ผู้น าชมุชนมส่ีวนร่วมในการ อยา่งนอ้ยเดือนละ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) 80 ของกรรมการ ผู้น าชมุชนมส่ีวนร่วมและ

แสดงความคิดเหน็ 1 คร้ัง มคีวามเขา้ใจใน แสดงความคิดเหน็

 - เพือ่ใหก้รรมการชมุชนและ บทบาทหนา้ที่  - กรรมการชมุชนและ

ผู้น าชมุชนได้รับขอ้มลูขา่วสาร ของตนเอง ผู้น าชมุชนรับทราบขอ้มลู

ต่าง ๆ ของเทศบาล ขา่วสารต่าง ๆ ของเทศบาล



เป้าหมาย ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ตัวชีว้ดั(KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ที่ โครงการ

 - เพือ่ใหก้รรมการชมุชนและ  - กรรมการชมุชนและ

ผู้น าชมุชนได้เหน็ความส าคัญ ผู้น าชมุชนเหน็ความส าคัญ

ในการเขา้มามบีทบาทใน และรู้จกับทบาททีม่ี

ทอ้งถิน่ของตนเอง ต่อทอ้งถิน่ตนเอง

9 โครงการจดัเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐาน  - เพือ่ประมวลปญัหาความ  - ส ารวจขอ้มลูครัวเรือน 20,000       20,000       20,000       การเกบ็  - ได้ขอ้มลูทีต่รงกบัขอ้ ส านกัปลัด

(เขตเมอืง) ต้องการของชมุชนใหเ้ปน็ระบบ ทัง้ 5 ชมุชน จ านวน (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ขอ้มลู เทจ็จริง

 - เพือ่วางแผนและจดัท า 1,427 ครัวเรือน พืน้ฐาน  - สามารถจดัท าโครงการ/

โครงการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ มปีระสิทธิ- กจิกรรมได้ตรงกบัความ

ทีเ่กดิขึน้ ซ่ึงส่งผลใหคุ้ณภาพ ภาพเพิม่ ต้องการของประชาชน

ชวีติของประชาชนภายใน ขึน้  - ได้ขอ้มลูประกอบการ

ชมุชนดียิง่ขึน้ วางแผนพฒันา

10 โครงการประชาคมเพือ่การ  - เพือ่ใหป้ระชาชนได้มส่ีวนร่วม  - จดัเวทปีระชาคม 10,000       10,000       10,000       ร้อยละการมส่ีวน  - ประชาชนได้มส่ีวนร่วมใน ส านกัปลัด

วางแผนพฒันาทอ้งถิน่ การเสนอปญัหา/ความต้องการ อยา่งนอ้ยปลีะ 1  คร้ัง (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ร่วมของประชาชน การวางแผนพฒันาทอ้งถิน่

ประจ าป ี2560 ในชมุชน ครอบคลุม 5 ชมุชน  - สามารถแกไ้ขปญัหาของ

 - เพือ่ใหก้ารวางแผนพฒันา  - จดัเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐาน ประชาชนได้ตรงตามความ

ทอ้งถิน่มาจากปญัหาความ ของชมุชน ต้องการ

ต้องการของชมุชนโดยแทจ้ริง

 - เพือ่รับฟงัขอ้คิดเหน็ขอ้เสนอ

แนะของประชาชน

11 โครงการอดุหนนุทีท่ าการปกครอง  - เพือ่จดังานพระชนมพรรษา  - อดุหนนุ 25,000       -            -            ร้อยละความพงึ  - เพือ่เปน็การเฉลิม ส านกัปลัด

อ าเภอพนาในการจดังาน พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ทีท่ าการปกครอง (เงิน อปท.) ใจของผู้เขา้ร่วมงานพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 5 ธนัวาคม 2559 และการ อ าเภอพนา พระเจา้อยูห่วัและเปน็การ

พระเจา้อยูห่วัฯ 5 ธนัวาคม 2559 จดังานรัฐพธิอีืน่ ๆ เฉลิมฉลองในงานรัฐพธิี

และการจดังานรัฐพธิอีืน่ ๆ อืน่ ๆ

ประจ าปงีบประมาณ 2559



เป้าหมาย ผลลัพธท์ีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 ตัวชีว้ดั(KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ที่ โครงการ

12 โครงการอบรมใหค้วามรู้  - เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู้  - จ านวนประชาชนทัว่ไป 20,000       20,000       20,000       ประชาชนมคีวามรู้  - ประชาชนทัว่ไปทีเ่ขา้ร่วม กองคลัง

แกภ่าคประชาชนเกีย่วกบั ความเขา้ใจเกีย่วระเบยีบการ ทีเ่ขา้ร่วม จ านวน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ความเขา้ใจในการ โครงการมคีวามรู้ความ-

การจดัซ้ือจดัจา้ง จดัซ้ือจดัจา้งของทางราชการ 50 คน จดัซ้ือจดัจา้งของ เขา้ในระเบยีบมากขึน้

 - เพือ่ใหตั้วแทนจากชมุชน องค์กรปกครอง  - ตัวแทนจากชมุชนที่

ทีเ่ปน็กรรมการร่วมการ ส่วนทอ้งถิน่มากขึน้ ร่วมเปน็กรรมการจดัซ้ือ

จดัซ้ือจดัจา้งมคีวามรู้ความ จดัจา้งมคีวามรู้และเขา้ใจ

เขา้ใจและสามารถน าไป สามารถน าไปปฏบิติั

ปฏบิติัได้จริง ได้จริง

13 โครงการจดัการเลือกต้ังผู้บริหาร  - เพือ่เปน็ค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ัง  - ร้อยละร้อยประชา 500,000      -            -            จดุในการ  - ประชาชนทัว่ไปไปใช้ ส านกัปลัด

และสมาชกิสภาเทศบาลทอ้งถิน่ ทัว่ไปใชสิ้ทธเิลือกต้ัง (เงิน อปท.) ติดต้ัง สิทธเิลือกต้ัง

ปา้ย  - มผู้ีบริหารและสมาชกิ

ประชา- สภาทอ้งถิน่ทีม่าจากการ

สัมพนัธ์ เลือกต้ัง 

14 โครงการอบรมกฎหมายทอ้งถิน่  - เพือ่ใหป้ระชาชนทัว่ไปมี  - ประชาชนทัว่ไป 20,000       20,000       20,000       แบบ  - ประชาชนทัว่ไปมคีวามรู้ ส านกัปลัด

และพระราชบญัญัติขอ้มลูขา่วสาร ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบั จ านวน 50 คน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประเมนิ ความเขา้ใจเกีย่วกบั

พ.ศ. 2540 กฎหมายและพระบญัญัติ องค์ กฎหมายทอ้งถิน่และ

ขอ้มลูขา่วสาร พ.ศ. 2540 ความรู้ พระราชบญัญัติขอ้มลู

 - เพือ่ใหป้ระชาชนทัว่ไปได้ ขา่วสาร พ.ศ. 2540 มากขึน้ 

เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารเทศบาล  - ประชาชนทัว่ไปได้

ต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ รับรู้ขอ้มลูขา่วสารจาก

เทศบาลและตรวจสอบได้

15 โครงการอดุหนนุ  - เพือ่ปรับปรุงศูนยป์ระสาน  สนบัสนนุงบประมาณ 70,500       -            -            ระยะ  - การด าเนนิงานของศูนยฯ์ กองคลัง

(ศูนยร์วมขา่วสารการจดัซ้ือ อปท. และศูนยร์วมขอ้มลู ให ้อบต.พนา (เงิน อปท.) เวลา มคีวามคล่องตัว สะดวก

จดัจา้งของหนว่ยการบริหาร ขา่วสารการจดัซ้ือจดัจา้ง การเบกิ  - ประชาชนได้รับทราบ

ราชการส่วนทอ้งถิน่ระดับอ าเภอ  - เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานของ จา่ย ขอ้มลูขา่วสารของทาง
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งบประมาณและทีม่า

ที่ โครงการ

และศูนยป์ระสานงานของ ศูนยฯ์ มคีวามคล่องตัว สามารถ ภายใน ราชการ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ใหบ้ริการประชาชนตรวจสอบ ก าหนด

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอ้มลูรับทราบขา่วสารประกาศ

อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ ต่าง ๆ ของทางราชการปอ้งกนั

ปญัหาการทจุริตคอร์รัปชัน่

16 โครงการอดุหนนุ  - เพือ่สนบัสนนุกจิการต่าง ๆ  - อดุหนนุเหล่ากาชาดจงัหวดั 10,000       -            -            ระยะ  - ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รับ ส านกัปลัด

สนบัสนนุกจิการเหล่ากาชาด ของเหล่ากาชาดจงัหวดั อ านาจเจริญ (เงิน อปท.) เวลาใน ความชว่ยเหลือบรรเทาทกุข์

จงัหวดัอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ และชว่ยเหลือ การเบกิ  - ความร่วมมอืจากทกุ

ประจ าปงีบประมาณ 2560 ประชาชนทีไ่ด้รับความเดือดร้อน จา่ย ภาคส่วนและการมส่ีวนร่วม

 - เพือ่เปน็ค่าใชจ้า่ยในการ ของประชาชน

จดัหารางวลัในการออกร้าน

มจัฉากาชาด

 - เพือ่เผยแพร่กจิกรรมของ

สภากาชาดไทยและเหล่ากาชาด

จงัหวดัอ านาจเจริญ
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วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีม่า

ที่ โครงการ

     6.4  พัฒนาการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาล

1 โครงการเผยแพร่ความรู้เกีย่วกบั  -  เพือ่ประชาสัมพนัธก์าร  - จดัฝึกอบรม 2 คร้ัง 20,000       20,000       15,000       ร้อยละ80  - ประชาชนมคีวามรู้ กองคลัง

ภาษทีอ้งถิน่ จดัเกบ็ภาษใีหป้ระชาชนเขา้ใจ หรือจดัท าเอกสาร (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ ความเขา้ใจเกีย่วกบั

และใหค้วามร่วมมอืในการ เผยแพร่ความรู้จ านวน วารสาร กฎหมายการช าระภาษี

เสียภาษี 700 ฉบบั ทีป่ระชา-  - ปญัหาขอ้ขดัแยง้ลดลง

 - จดัท าปา้ยประชา- สัมพนัธ์

สัมพนัธ์

2 โครงการกอ่สร้างสถานธนานบุาล  - เพือ่ใหม้สีถานธนานบุาล  - กอ่สร้างสถาน -            2,000,000   -            รายได้  - เปน็แหล่งเงินทนุ กองคลัง

ขา้งตลาดเทศบาลต าบลพนา บริการประชาชน ธนานบุาล อาคาร คสล. (เงินอดุหนนุ) เพิม่ขึน้ หมนุเวยีนส าหรับบริการ

อาคาร คสล.2 ชัน้ ขนาดกวา้ง  - เพือ่สร้างรายได้ใหก้บั 2 ชัน้ ขนาดกวา้ง 8 ม. ประชาชนทัว่ไป

8.00 เมตร ยาว  10.00 เมตร เทศบาล ยาว 10.00 ม. หรือ  - เทศบาลมรีายได้เพิม่ขึน้

หรือมพีืน้ทีใ่ชส้อยไมน่อ้ยกวา่ มพีืน้ทีใ่ชส้อยไมน่อ้ยกวา่ 

 160 ตร.ม 160 ตร.ม.

3 โครงการรับช าระภาษนีอกสถานที่  - เพือ่อ านวยความสะดวก  - ชมุชนในเขตเทศบาล 10,000       10,000       10,000       รายได้  - เทศบาลมรีายได้จากการ กองคลัง

ใหแ้กผู้่เสียภาษี รวม 5 ชมุชน ปลีะ 2 คร้ัง (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) เพิม่ขึน้ จดัเกบ็เองเพิม่ขึน้ปลีะ 

 - เพือ่เสริมสร้างความรู้ความ 3-5% ต่อปี

เขา้ใจเกีย่วกบัการช าระค่า

ภาษแีละค่าธรรมเนยีม

ใบอนญุาตใหแ้กผู้่อยูใ่นขา่ย

ต้องช าระภาษี

 - เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ

จดัเกบ็รายได้และเพิม่ชอ่งทาง

การใหบ้ริการของเทศบาล

4 โครงการทบทวนและปรับปรุง  - เพือ่ปรับปรุงการจดัท าแผนที่  - จดัเกบ็ขอ้มลูใหมแ่ละ 350,000      300,000      300,000      รายได้  - เทศบาลจดัเกบ็รายได้ กองคลัง

ขอ้มลูแผนทีภ่าษแีละทะเบยีน ภาษรีะบบเดิมใหม้ปีระสิทธภิาพ ปรับปรุงขอ้มลูเดิมของ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เพิม่ขึน้ หมวดภาษทีีจ่ดัเกบ็เองได้

ทรัพยสิ์น เพือ่ใหม้ขีอ้มลูผู้อยูใ่นขา่ยต้อง งทรัพยสิ์นในเขตเทศบาล เพิม่ขึน้
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งบประมาณและทีม่า

ที่ โครงการ

เสียภาษถีกูต้องครบถว้น เพือ่น า เต็มพืน้ที ่2.8 ตร.กม.  - เทศบาลจดัเกบ็ภาษี

ขอ้มลูทีไ่ด้ไปพฒันาในระบบการ รวม 5 ชมุชน และค่าธรรมเนยีมใบอนญุาต

จดัท าแผนทีภ่าษใีนระบบ  - จดัจา้งลูกจา้ง ได้ถกูต้องตามหลักเกณฑ์

คอมพวิเตอร์ โครงการในต าแหนง่ และเปน็ธรรมต่อผู้ช าระภาษี

ชา่งแผนทีภ่าษ ี1 คน  - เทศบาลมรีายได้เพยีงพอ

และเจา้หนา้ทีบ่นัทกี ในการพฒันาการใหบ้ริการ

ขอ้มลู 1 คน และ ประชาชน

พนกังานเกบ็เงิน 1 คน 

 - จดัซ้ือครุภณัฑ์และ

วสัดุในการปฏบิติังาน

5 โครงการฝึกอบรมการจดัท าแผนที่  - เพือ่ปรับปรุงแผนทีภ่าษแีละ  - ส่งเจา้หนา้ทีเ่ขา้รับ 40,000 40,000 40,000 ขอ้มลู  - จดัท าแผนทีภ่าษแีละ กองคลัง

ภาษแีละทะเบยีนทรัพยสิ์น ทะเบยีนทรัพยสิ์นใหเ้ปน็ระบบ การฝึกอบรมตาม (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) แผนที่ ทะเบยีนทรัพยสิ์นจากระบบ

Ltax 3000, Ltaxmap, Gis คอมพวิเตอร์ทีท่นัสมยั หลักสูตรทีจ่ดัขึน้โดย ภาษเีปน็ มอืเปน็ระบบคอมพวิเตอร์

 - เพือ่พฒันาเจา้หนา้ทีผู้่ปฏบิติั หนว่ยงานของรัฐหรือ ปจัจบุนั  - มขีอ้มลูผู้อยูใ่นขา่ยต้อง

ใหม้ทีกัษะการท างานเพิม่ขึน้ องค์กรต่าง ๆ อยา่งนอ้ย ช าระภาษทีีถ่กูต้องและเปน็

และมปีระสิทธภิาพในการ ปลีะ 1 คร้ัง คร้ังละ ปจัจบุนั ง่ายต่อการ

ท างานเกีย่วกบัการจดัท า  1-3 คน ปฏบิติังาน

แผนทีภ่าษฯี  - การจดัเกบ็รายได้มี

 - เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ ประสิทธภิาพมากขึน้

จดัเกบ็รายได้ใหสู้งขึน้  - ผู้บริหารสามารถ

 - เพือ่ใหม้ขีอ้มลูทีใ่ชเ้ปน็ ตรวจสอบขอ้มลูได้ด้วย

เคร่ืองมอืในการจดัเกบ็รายได้ ระบบคอมพวิเตอร์

ในระบบทีท่นัสมยั สะดวก 

รวดเร็ว

6 โครงการติต้ังปา้ยประชาสัมพนัธผ์ลการปฏบิติั  - เพือ่ประชาสัมพนัธแ์ผนการด าเนนิงาน และราย  - ติดตังปา้ยประชาสัมพนัธอ์เีล็กทรอ 450,000      450,000      450,000      ประสิทธภิาพการ  - เทศบาลมปีา้ยประชาสัมพนัธ์ กองคลัง

งานและแผนการปฏบิติังานของเทศบาล งานผลการด าเนงิานใหป้ระชาชนทราบ นคิชนดิ leddisplay outdoor (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประชาสัมพนัธ์ อเีล็คทรอนคิ ส าหรับรายงานผลงาน

 เพือ่สร้างความโปร่งใสเพิม่ชอ่งทางการเขา้ถงึ ขนาด 3.5 ตารางเมตรขึน้ไป 1 ปา้ย ขอ้มลูขา่วสาร และขอ้มลูพืน้ฐาน ขอ้มลูรายรับ

ขอ้มลูของเทศบาล ปา้ยไฟวิง่ led ชนดิ 3 สีขึน้ไป ขนาด รายจา่ย ขอ้มลูการจดัซ้ือจดัจา้ง และ

 เพือ่เสริมสร้างการท างานตามหลักธรรมมาภบิาล ไมน่อ้ยกวา่ 6 ตารางเมตร ขึน้ไป ภารกจิอืน่ๆ ตามอ านาจหนา้ที่
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และพรบ. ขอ้มลูขา่วสาร 1 ปา้ย/ปี ใหป้ระชาชนทราบ และเขา้ถงึขอ้มลู

ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน ได้งาย

สร้างแรงกระตุ้นการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชนในทกุกลุ่มอาชพีและทกุ

ชว่งชัน้อาย ุจากการได้เหน็ภาพของ

ตนร่วมกจิกรรม ในจอภาพทีต้ั่งไว้

ในแหล่งชมุชน 

7 โครงการทบทวนและปรับปรุงขอ้แผนทีภ่าษี  - เพือ่ปรับปรุงการจดัท าแผนทีภ่าษรีะบบเดิมใหม้ี  - จดัเกบ็ขอ้มลูใหม ่ปรับปรุงขอ้มลู 350,000 275,000 275,000 ขอ้มลูทรัพยสิ์น  - จดัท าแผนทีภ่าษแีละ กองคลัง

และทะเบยีนทรัพยสิ์น ประสิทธภิาพ เดิมของทรัพยสิ์นในเขตเทศบาลเต็ม (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) และขอ้มลูผู้ช าระ ทะเบยีนทรัพยสิ์นจากระบบ

เพือ่ใหม้ขีอ้มลูผู้อยูใ่นขา่ยต้องเสียภาษถีกูต้องครบ พืน้ที ่2.8 ตร.กม. รวม 5 ชมุชน ภาษ ีค่าธรรมเนยีม มอืเปน็ระบบคอมพวิเตอร์

ถว้น จดัจา้งลูกจา้งโครงการชา่งแผนทีภ่าษี ถกูต้องครบถว้น  - มขีอ้มลูผู้อยูใ่นขา่ยต้อง

เพือ่น าขอ้มลูทีไ่ด้ไปพฒันาในระบบการจดัท าแผน 1 คนต าแหนง่เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู 100% รายได้เพิม่ ช าระภาษทีีถ่กูต้องและเปน็

ทีภ่าษใีนระบบคอมพวิเตอร์ 1คน และพนงัานจดัเกบ็ขอ้มลูภาค ร้องละ 5 ปจัจบุนั ง่ายต่อการ

เพือ่เพิม่อตัราการจดัเกบ็รายได้ สนาม 1 คน ปฏบิติังาน

จดัซ้ือโนค๊บคุหนึง่เคร่ือง กล้อง  - การจดัเกบ็รายได้มี

ดิจติอล 1 ตัว ประสิทธภิาพมากขึน้

 - ผู้บริหารสามารถ

ตรวจสอบขอ้มลูได้ด้วย

ระบบคอมพวิเตอร์

8 โครงการประชาสัมพนัธ์  - เพือ่ประชาสัมพนัธข์อ้มลู  - จดัท าส่ือประชา- 20,000       20,000       20,000       ชอ่งทาง  - ประชาชนรับทราบ กองคลัง

งานจดัซ้ือ จดัจา้ง ขา่วสารงานจดัซ้ือจดัจา้งให้ สัมพนัธ์, เอกสาร (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ในการ ขอ้มลูขา่วสารการจดัซ้ือ

ประชาชนได้รับทราบและมี เผยแพร่, ส่ือมลัติมเีดีย ประชา- จดัจา้งและมคีวามเขา้ใจ

ความเขา้ใจทีถ่กูต้อง และอืน่ ๆ สัมพนัธ์ ถกูต้อง

 - เพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจ จดัซ้ือ  - เกดิความโปร่งใสในการ

เกดิความโปร่งใสในการ จดัจา้ง ปฏบิติังาน

ปฏบิติังาน
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9 โครงการจดัท าระบบสารสนเทศ  - เพือ่จดัท าสารสนเทศของ  - จา้งเจา้หนา้ทีจ่ดัท า 100,000      100,000      100,000      มเีวบ็ไซต์  - มส่ืีอสารสนเทศ ส านกัปลัด

และการประชาสัมพนัธ์ เทศบาลผ่านส่ือคอมพวิเตอร์ ระบบสารสนเทศ 1 คน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประชา- ประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชน

ใหม้คีวามทนัสมยั  - จดัท าส่ือสารสนเทศ สัมพนัธ์ ได้รู้จกัแพร่หลาย

 - เพือ่เปน็ประชาสัมพนัธ์ ประชาสัมพนัธ์ เทศบาล  

องค์กรใหเ้ปน็ทีรู้่จกัแพร่หลาย

และโปร่งใส

10 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  - เพือ่ใหป้ระชาชนได้ทราบถงึ  - จดัท าส่ือเผยแพร่ 30,000       30,000       30,000       จ านวน  - ประชาชนได้ทราบ ส านกัปลัด

กจิกรรมและผลงานของเทศบาล การด าเนนิงานของเทศบาล วารสาร,แผ่นพบั, (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) แผ่นพบั กจิกรรมและผลการ

 - เพือ่สร้างภาพลักษณ์ทีดี่ รายงานกจิการ ทีป่ระชา- ด าเนนิงานของเทศบาล

มคีวามโปร่งใสในการบริหาร  -เชา่เวลาสถานวีทิยุ สัมพนัธ์  - มคีวามโปร่งใสในการ

จดัการ  - เชา่พืน้ทีเ่วบ็ไซต์ บริหารจดัการ
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     6.5  แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการประชาสมัพันธ ์

1 โครงการจดัซ้ือกล้องพร้อม  - เพือ่บนัทกึภาพ ขอ้มลูส าหรับ  - จดัซ้ือกล้องพร้อม 100,000  -  - ประสิทธ-ิ  - การประชาสัมพนัธ์ ส านกัปลัด

อปุกร์ส าหรับบนัทกึภาพนิง่ การประชาสัมพนัธ ์ท าส่ือ อปุกรณ์ถา่ยภาพ DSLR (เงินอดุหนนุ) ภาพใน ขอ้มลูขา่วสารในรูป

อปุกร์ส าหรับบนัทกึภาพนิง่ ประชาสัมพนัธ ์และเผยแพร่ การ แบบต่าง ๆ

ขา่วสารของหนว่ยงาน รวมถงึ ปฏบิติั มคีวามละเอยีดชดัเจน

การปรับปรุงส่ือประชาสัมพนัธ์ งาน มากขึน้รวดเร็ว 

ใหม้ปีระสิทธภิาพและทนัสมยั เพิม่ขึน้ มปีระสิทธภิาพและทนัสมยั

มากขึน้


