
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการประชาชน

     6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู ้ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมเพือ่เพิม่ประสิทธ-ิ  - เพือ่ศึกษาหาความรู้  - บุคลากรได้รับการ 400,000          400,000            400,000            ร้อยละ 90  -  ได้รับความรู้ สามารถ ส านักปลัด

ภาพในการปฏิบัติงาน และศึกษา ประสบการณ์ เพิม่เติม และ ฝึกอบรมอย่างน้อย (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ น ามาพัฒนาท้องถิน่ได้

ดูงานของบุคลากรเทศบาลต าบล เพิม่ทักษะในการท างาน 1 หลักสูตร/คน/ปี บุคลากร ดียิง่ขึน้

พนา  - เพือ่น าความรู้ ประสบการณ์  - จัดอบรมเอง ที่มีความ  - เกิดความรัก ความ

มาพัฒนาท้องถิน่ให้เจริญต่อไป  - ส่งเข้ารับการฝึกอบรม รู้เพิม่ขึน้ สามัคคีในองค์กร

 - เพือ่ให้เกิดความรัก ความ กับหน่วยงานภายนอก

สามัคคีการมีส่วนร่วมใน  - ทัศนศึกษาดูงาน

กิจกรรมต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.  2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพนา

งบประมาณและที่มา



     6.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู ้ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติทีด่ี (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม  - เพือ่ปลูกฝังจิตส านึกด้าน  - จัดอบรมคุณธรรม 30,000            30,000              30,000             ร้อยละ 90  - คณะผู้บริหาร พนักงาน ส านักปลัด

และจริยธรรมบุคลากรเทศบาล คุณธรรมจริยธรรมแก่ และจริยธรรม 1 คร้ัง/ปี (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ เทศบาล พนักงานจ้าง

ต าบลพนา คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล บุคลากร มีจิตส านึกที่ดี สามารถ

พนักงานจ้าง ที่มี ปฏิบัติตนให้เป็นแบบ

 - เพือ่เป็นการขัดเกลาจิตใจให้ คุณธรรม อย่างได้

ประพฤติในส่ิงที่ถูกต้อง เพิม่ขึน้  - ประชาชนได้รับความ

พึงพอใจในการรับบริการ
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งบประมาณและที่มา



     6.2  ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการ  - เพือ่ยกระดับมาตรฐานการ  - เทศบาลได้รับการ 150,000          100,000            -                  บุคลากร  - องค์กรมีมาตรฐานการ ส านักปลัด

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปฏิบัติงานและการให้บริการ รับรองมาตรฐาน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มีประ- ปฏิบัติงานและสามารถให้

ของเทศบาลต าบลพนา ประชาชนให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ คุณภาพตามระบบ สิทธิภาพ บริการได้อย่างมี

ยอมรับ เชือ่ถือของประชาชน PMQA เพิม่มาก ประสิทธิภาพ

 - เพือ่ปรับปรุงระบบการ  - จ้างที่ปรึกษาที่มี ขึน้  - องค์กรได้รับความเชือ่ถือ

ปฏิบัติงานลดข้อผิดพลาด  ความรู้ ความช านาญ ศรัทธาจากประชาชน

ลดความเส่ียง  - ฝึกอบรมพนักงาน

2 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม   - เพือ่ปรับปรุง ต่อเติมหรือ  - ครุภัณฑ์ อาคารและ 200,000          200,000            200,000            ระยะ  - วัสดุครุภัณฑ์ของทาง ทุกกองงาน

ต่อเติมอาคารหรือทรัพย์สินอืน่ ๆ ดัดแปลง อาคาร วัสดุ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินอืน่ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เวลา ราชการใช้ประโยชน์และ

ของทางราชการ หรือทรัพย์สินอืน่ ๆ ของทาง ด าเนิน ให้บริการประชาชนได้มาก

ราชการให้มีประโยชน์ใช้สอย การ ขึน้

และให้บริการประชาชนได้  - ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ

มากขึน้ จัดซ้ือ/จัดหาใหม่
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งบประมาณและที่มา

น ำ้เสียได้รับน ำ้เสียได้รับ



     6.2 ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดกิจกรรม 5 ส ใน  - เพือ่ความเป็นระเบียบ  - จัดกิจกรรมอบรม 20,000            20,000              20,000             พืน้ที่  - อาคาร สถานที่มีความ ส านักปลัด

ส านักงานงานเทศบาล  โรงเรียน เรียบร้อยของอาคารสถานที่  - จัดกิจกรรมรณรงค์ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ส านักงาน เป็นระเบียบเรียบร้อย

ในสังกัด ศูนย์การเรียนวิทยาลัย-  - เพือ่ลดอุบัติเหตุในการท างาน ทุกพืน้ที่ทั้งในและนอก สะอาด  - อ านวยความสะดวกใน

เทคนิคหัวตะพาน-เทศบาล  - เพือ่สร้างจิตส านึกในการ อาคารส านักงาน เพิม่ขึน้ การให้บริการแก่ประชาชน

ต าบลพพนา และศูนย์พัฒนา- พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน ตรวจประเมิน 2 คร้ัง/ปี

เด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา

"สถานที่ท างานน่าอยู ่น่าท างาน"

4 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เพือ่ใช้  - เพือ่ให้หน่วยงานมีเก้าอี้  - จัดซ้ือเก้าอีพ้ลาสติก 30,000             -  - ระยะ  - หน่วยงานมีเก้าอี้ ส านักปลัด

ในการจัดงานและบริการ ที่ใช้ในการจัดงานและบริการ จ านวน  200 ตัว (เงิน อปท.) เวลา พลาสติกที่เพียงพอในการ

ประชาชน ประชาชนอย่างเพียงพอ ในการ จัดงานและบริการ

 - เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ จัดซ้ือ  - การปฏิบัติงานมีความ

จัดเตรียมงานและบริการ สะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพเพิม่มากขึน้
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งบประมาณและที่มา



     6.2  ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการก่อสร้างเสาธงบริเวณ  - เพือ่แสดงถึงการเป็นหน่วย  - ก่อสร้างเสาธงฐาน 61,000            -                  -                  ระยะ  - มีเสาธงชาติและธง กองช่าง

สถานีขนส่งแห่งใหม่ ม. 8  งานราชการ หรือสถานที่ของ กว้าง  3.20 ม. ฐานยาว (เงินอุดหนุน/ เวลา ประกอบที่แสดงถึงความ

ต.พนา อ.พนา จ.อ านาจเจริญ ทางราชการ 3.80 ม. ความสูงของ เงิน อปท.) ในการ เป็นชาติไทยและแสดงถึง

เสาธง 12.00 ม. ก่อสร้าง การเป็นหน่วยงานราชการ

ธงชาติใหญแ่ละ

ธงประกอบ

6 โครงการประเมินความคิดเห็น/  - เพือ่ประเมินความพึงพอใจ  - ได้รับความพึงพอใจ 15,000            15,000              15,000             ร้อยละ80  - ได้ข้อมูลเกีย่วกับการ ส านักปลัด

ความพึงพอใจในการให้บริการ ในการให้บริการแก่ประชาชน มากกว่า 80% (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ ให้บริการแก่ประชาชน

ประชาชน  - เพือ่พัฒนา ปรับปรุงการให้ ประชาชน  - น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง

บริการแก่ประชาชน ที่มีความ การท างานให้มีประสิทธิ

พึงพอใจ ภาพมากขึน้
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งบประมาณและที่มา

น ำ้เสียได้รับ



     6.2 ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลา  - เพือ่อ านวยความสะดวกให้  - ลดขัน้ตอน และระยะ (ด าเนินการ (ด าเนินการ (ด าเนินการ ระยะ  - ประชาชนที่มาใช้บริการ ทุกกองงาน

การให้บริการแก่ประชาชน แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ เวลาการปฏิบัติราชการ โดยไม่ใช้งบฯ) โดยไม่ใช้งบฯ) โดยไม่ใช้งบฯ) เวลา ได้รับความสะดวก รวดเร็ว

 - เพือ่สร้างความพึงพอใจแก่  - ขยายเวลาการให้ ในการ มากขึน้ มีความพึงพอใจ

แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ บริการแก่ประชาชน ลดขัน้ ในบริการ

ทุกกระบวนงาน   ตอน

8 โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์  - เพือ่เป็นศูนย์ข้อมูลส าหรับ  - สนับสนุนงบประมาณ 3,000              -                  -                  การเบิก  - เป็นศูนย์ข้อมูลส าหรับ ส านักปลัด

การบริหารงานบุคคลขององค์กร ประชาชนส่วนราชการหรืออปท. ให้ส านักงานส่งเสริม- (เงิน อปท.) จ่ายภาย ประชาชนส่วนราชการหรือ 

ปกครองส่วนท้องถิน่จังหวัด ในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงและ การปกครองท้องถิน่ ในก าหนด อปท.ในการศึกษา ค้นคว้า 

อ านาจเจริญ ประจ าปีงบประมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลการบริหาร จังหวัดอ านาจเจริญ อ้างอิง 

พ.ศ. 2559 งานบุคคล

9 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์  - เพือ่เพิมประสิทธิภาพในการ  - จัดซ้ือเคร่ือม 60,000            -                  -                  ระยะ  - การปฏิบัติงานในหน้าที่ ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์เพือ่ใช้ในการ ปฏิบัติงานและการให้บริการ คอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ (เงิน อปท.) เวลา รับผิดชอบของพนักงาน (งานป้องกันฯ)

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประชาชน วางคอมพิวเตอร์และ ด าเนิน เทศบาลมีประสิทธิภาพ

เก้าอี ้จ านวน 2 ชุด การ มากยิง่ขึน้

พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
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งบประมาณและที่มา



     6.2 ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่  - เพือ่ให้บริการประชาชนที่  - จัดหน่วยบริการ 20,000            20,000              20,000             ร้อยละ  - ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

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

ราชการ ประชาชน 3 เดือน/1 คร้ัง ประชาชน  - ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล

 - เพือ่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว ที่ได้รับ ข่าวสารของเทศบาล

สารของเทศบาลให้ประชาชน บริการ

ได้รับรู้อย่างทั่วถึง

 - เพือ่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

กับประชาชนในเขตเทศบาล

11 โครงการจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ  - เพือ่บันทึกภาพถ่ายไว้เป็น  - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ 12,000            -                  -                  ความ  - มีหลักฐานภาพถ่าย กองการศึกษา

ดิจิตอล หลักฐานในการจัดงานต่าง ๆ ดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง (เงิน อปท.) ส าเร็จ ในการจัดงานต่าง ๆ

 - เพือ่ให้ข้อมูลประกอบการ ในการ  - มีข้อมูลในการรายงาน

รายงาน ปฏิบัติงาน

12 โคงการปรับปรุง ซ่อมแซม  - เพือ่ก าหนดพืน้ที่ในส านักงาน  - อาคารส านักงาน 100,000          -                  -                  ระยะ  - พืน้ที่ในส านักงานมีความ ส านักปลัด

อาคารส านักงานเทศบาล ให้มีความเหมาะสมและประหยัด เทศบาลต าบลพนาที่ได้ (เงินอุดหนุน) เวลา เหมาะสมและประหยัด

ต าบลพนา พลังงานตามมาตรการประหยัด รับการปรับปรุงซ่อมแซม ด าเนิน พลังงานไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้า 1 หลัง การ
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13 โครงการจัดชุดดับเพลิงส าหรับ  - เพือ่ให้มีเคร่ืองมือใช้ในการ  - จัดซ้ือชุดดับเพลิง 50,000            -                  -                  ประสิทธิ-  - มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน ส านักปลัด

ผจญเพลิง ปฏิบัติงานได้ทันท่วงที จ านวน 5 ชุด (เงิน อปท.) ภาพใน ปฏิบัติ

 - เพือ่ความปลอดภัยของผู้ การปฏิบัติ  - ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้รับ

ปฏิบัติหน้าที่ งาน ความปลอดภัยในการออก

ผจญเพลิง

14 โครงการจัดซ้ือฮาร์ตดิส ขนาด 1 TB  - เพือ่ใช้ในการเก็บข้อมูลของ  - จัดซ้ือฮาร์ตดิส ขนาด 2,500              -                  -                  ประสิทธิ-  - งานป้องกันและบรรเทา ส านักปลัด

งานป้องกันและบรรเทาสาธา- 1 TB จ านวน 1 ตัว (เงินอปท.) ภาพใน สาธารณภัยมีข้อมูลเดิม

รณะภัยและงานศูนย์ อปพร. การปฏิบัติ สามารถน ามาใช้ในการ

 - เพือ่สะดวกต่อการค้นหา งาน ปฏิบัติงานได้ทันท่วงที

ข้อมูล  - สะดวกในการปฏิบัติ

มากขึน้

15 โครงการจัดท าวารสาร  - เพือ่ให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการ  - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 50,000            50,000              50,000             จ านวน  - มีวัสดุอุปกรณ์ในการ ส านักปลัด

ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล จัดท าวารสาร ส่ือ ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ต่าง ๆ เช่น กระดาษ, (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) วารสาร จัดท าวารสาร ส่ือ ส่ิงพิมพ์

ต าบลพนา ในการประชาสัมพันธ์ ตลับหมึกพิมพ-์ ที่เผยแพร่ ต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์

 - เพือ่ให้มีความสะดวกและ คอมพิวเตอร์สี-ขาวด า  - มีความสะดวกและ

ทันสมัยต่อการใช้งานมากขึน้ ทันสมัยสวยงาม
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16 โครงการเทศบาลต าบลพนา  - เพือ่สร้างวินัยในการทิ้งขยะ คณะผู้บริหารและ 30,000            30,000              30,000             พืน้ที่  - คณะผู้บริหารและ กองสาธารณสุขฯ

มุง่สู่ส านักงานสีเขียว ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงาน พนักงานเทศบาล (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ส านักงาน พนักงานเทศบาลมีวินัย

เทศบาล ที่เป็น ในการทิ้งขยะ

 - เพือ่สร้างจิตส านึกในการ พืน้ที่  - ทุกคนมีจิตส านึกในการ

จัดการขยะและการรักษาส่ิง สีเขียว จัดการขยะและรักษา

แวดล้อมให้กับคณะผู้บริหาร ส่ิงแวดล้อมอยูเ่สมอ

และพนักงานเทศบาล เทศบาล

17 โครงการจัดซ้ือกล้องวัดมุมแบบ  - เพือ่ให้มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่  - กล้องวัดมุมแบบ 100,000          -                  -                  ระยะ  - มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ กองช่าง

อิเล็กทรอนิกส์ สามารถหาค่าของมุมระหว่าง อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน (เงินอุดหนุน) เวลา หาค่าของมุมระหว่าง

จุดสองจุดทั้งทางด่ิงและ  1 ชุด ด าเนินการ จุดสองจุดทั้งทางด่ิงและ

ทางราบเพือ่ใช้ประโยชน์ในงาน จัดซ้ือ ทางราบเพือ่ใช้ประโยชน์

ส ารวจเก็บข้อมูลถนนและท า ในงานส ารวจเก็บข้อมูล

วงรอบของพืน้ที่ที่อยูใ่นความ ถนนและท าวงรอบของ

รับผิดชอบของเทศบาล พืน้ที่ที่อยูใ่นความรับ

ต าบลพนา ผิดชอบของเทศบาลต าบล

พนา
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18 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองหาพิกัดด้วย  - เพือ่น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือ  - เคร่ืองหาพิกัดด้วย 35,000             -  - ระยะ  - มีเคร่ืองมือในการจัดท า กองช่าง

สัญญาณดาวเทียม GPS จัดท ารูปแบบมาตรฐานของการ สัญญาณดาวเทียม (เงิน อปท.) เวลา รูปแบบมาตรฐานของการ

ส ารวจการวิเคราะห์และการ GPS จ านวน 1 เคร่ือง ด าเนินการ ส ารวจการวิเคราะห์และ

รายงานผลการส ารวจข้อมูล จัดซ้ือ การรายงานผลการส ารวจ

ส่ิงกีดขวางและข้อมูลสภาพ ข้อมูลส่ิงกีดขวางและข้อมูล

ภูมิประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ สภาพภูมิประเทศแบบ

ตามข้อก าหนด อิเล็กทรอนิกส์ตาม

ข้อก าหนด

19 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิว-  - เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ  - จัดซ้ือเคร่ืองคอม- 60,000             -  - ระยะ  - การปฏิบัติงานในหน้าที่ กองคลัง

เตอร์เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในการจัดท าระบบบัญชี พิวเตอร์พร้อมโต๊ะวาง (เงิน อปท.) เวลา มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้

ของพนักงานเทศบาล ด้วยคอมพิวเตอร์และงานบริการ คอมพิวเตอร์ จ านวน ด าเนินการ

ประชาชน 2 ชุด จัดซ้ือ

20 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพือ่ใช้  - เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ  - จัดซ้ือเก้าอีพ้นักงาน 20,000             -  - ระยะ  - การปฏิบัติงานมี กองคลัง

ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานและบริการประชาชน จ านวน 4 ตัว (เงิน อปท.) เวลา ประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้

ด าเนินการ

จัดซ้ือ
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21 โครงการซ่อมแซมห้องน้ าสถานี  - เพือ่อ านวยความสะดวก  - ซ่อมแซมห้องน้ า 100,000          100,000            100,000            ระยะ  - ประชาชนได้รับความ กองคลัง

ขนส่งเทศบาลต าบลพนา ให้แก่ประชาชน สถานีขนส่ง จ านวน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เวลา สะดวกสบาย

 - เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพงาน 2 หลัง ด าเนินการ  - ห้องน้ า ห้องส้วมสะอาด

บริการประชาชน ถูกสุขลักษณะสวยงาม

22 โครงการซ่อมแซมอาคารพาณิชย์  - เพือ่ซ่อมแซมอาคารพาณิชย์  - อาคารพาณิชย์ชัน้เดียว 200,000          200,000            200,000            ระยะ  - อาคารพาณิชย์มีสภาพ กองคลัง

ให้อยูใ่นสภาพมัน่คงแข็งแรง 3 แห่ง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เวลา มัน่คงแข็งแรงและปลอดภัย

และปลอดภัย  - อาคารพาณิชย์ 2 ชัน้ ด าเนินการ  - ผู้อาศัยได้รับความ

1 แห่ง สะดวกสะบาย

23 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพือ่ใช้  - เพือ่ให้หน่วยงานมีเคร่ืองมือ  - จัดซ้ือครุภัณฑ์ 46,000             -  - ระยะ  - หน่วยงานมีเคร่ืองมือ กองการศึกษา

ในการปฏิบัติงานและบริการ ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ คอมพิวเตอร์ จ านวน (เงิน อปท.) เวลา ในการปฏิบัติอย่างเพียงพอ

ประชาชน  - เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพใน 2 เคร่ือง ด าเนินการ  - การท างานและบริการ

การให้บริการแก่ประชาชน จัดซ้ือ ประชาชนมีประสิทธิภาพ

มากขึน้
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24 โครงการเช่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ-  - เพือ่ให้มีรถยนต์ใช้ในภารกิจ  - เช่ารถยนต์ส่วนกลาง 100,000          100,000            100,000            ประสิทธิ-  - มีรถยนต์ใช้ในภารกิจ ส านักปลัด

และขนส่ง หน้าที่เทศบาลอย่างเพียงพอ จ านวน 1 คัน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ภาพใน หน้าที่เทศบาลอย่าง

 - เพือ่ให้การปฏิบัติงานมีความ  - เช่ารถยนต์รถตู้ การ เพียงพอ

สะดวกรวดเร็ว จ านวน 1 คัน ปฏิบัติงาน  - การปฏิบัติงานของ

เพิม่ขึน้ เทศบาลเป็นไปด้วยความ

สะดวกรวดเร็ว

25 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์  - เพือ่อ านวยความสะดวก  - คอมพิวเตอร์ 21,000             -  - ระยะ  - ประชาชนที่มาติดต่อ กองช่าง

คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุค๊) ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ (โน๊ตบุค๊) 1 เคร่ือง (เงิน อปท.) เวลา ได้รับอ านวยความ

ราชการ ด าเนินการ สะดวก

 - เพือ่สร้างความพึงพอใจให้ จัดซ้ือ  - ประชาชนมีความ

แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ประทับในการติดต่อ

 - เพือ่สะดวกในการปฏิบัติงาน ราชการ

นอกห้องท างาน  - มีความสะดวกใน

การปฏิบัติงานมากยิง่ขึน้
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งบประมาณและที่มา



     6.2  ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์  - เพือ่อ านวยความสะดวก  - คอมพิวเตอร์ 39,000             -  - ระยะ  - ประชาชนที่มาติดต่อ กองช่าง

คอมพิวเตอร์ (ต้ังโต๊ะ) พร้อม ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ (ต้ังโต๊ะ) พร้อม (เงิน อปท.) เวลา ได้รับอ านวยความ

อุปกรณ์ต่อพวงครบชุด ราชการ อุปกรณ์ต่อพ่วง ด าเนินการ สะดวก

 - เพือ่สร้างความพึงพอใจให้ (เคร่ืองส ารองไฟ จัดซ้ือ  - ประชาชนมีความ

แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ เคร่ืองปร๊ินเตอร์) ประทับในการติดต่อ

 - เพือ่สะดวกในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ชุด ราชการ

มากยิง่ขึน้  - มีความสะดวกใน

การปฏิบัติงานมากยิง่ขึน้

27 โครงการปรับปรุงห้องน้ า  - เพือ่ให้บริการประชาชนที่มา  - จ านวนห้องน้ า- 200,000           -  - ระยะ  - ประชาชนที่มาติดต่อ ส านักปลัด

ส านักงานเทศบาลต าบลพนา ติดต่อราชการให้ได้รับความ ห้องส้วม 4 ห้อง (เงิน อปท.) เวลา ราชการได้รับความ

เพือ่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ สะดวก ด าเนินการ สะดวก

 - เพือ่สร้างความพึงพอใจแก่  - ประชาชนที่มาติดต่อ

ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ราชการเกิดความ

ประทับใจ
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งบประมาณและที่มา



     6.2  ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์  - เพือ่ให้เกิดความประทับใจ  - เคร่ืองปรับอากาศ 80,000             -  - ระยะ  - ประชาชนที่มาติดต่อ ส านักปลัด

ส านักงาน ต่อประชาชนที่มาติดต่อขอรับ 36,000 บีทียู (เงิน อปท.) เวลา ขอรับบริการเกิดความ

บริการ จ านวน 2 เคร่ือง ด าเนินการ ประทับใจ

 - เพือ่ให้มีบรรยากาศที่เอือ้ จัดซ้ือ  - สถานที่ท างานมี

ต่อการปฏิบัติงาน บรรยากาศที่ดี

เอือ้ต่อการปฏิบัติงาน

29 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์  - เพือ่อ านวยความสะดวก  - คอมพิวเตอร์ 39,000             -  - ระยะ  - ประชาชนที่มาติดต่อ ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ (ต้ังโต๊ะ) พร้อม ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ (ต้ังโต๊ะ) พร้อม (เงิน อปท.) เวลา ได้รับอ านวยความ (งานป้องกันฯ)

อุปกรณ์ต่อพวงครบชุด ราชการ อุปกรณ์ต่อพ่วง ด าเนินการ สะดวก

 - เพือ่สร้างความพึงพอใจให้ (เคร่ืองส ารองไฟ จัดซ้ือ  - ประชาชนมีความ

แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ เคร่ืองปร๊ินเตอร์) ประทับในการติดต่อ

 - เพือ่สะดวกและรวดเร็ว จ านวน 1 ชุด ราชการ

ในการปฏิบัติงาน  - มีความสะดวกรวดเร็ว

ในการปฏิบัติงานมาก

ยิง่ขึน้
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งบประมาณและที่มา



     6.2  ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์  - เพือ่ให้เกิดความสะดวก  - วิทยุคมนาคม 80,000             -  - ระยะ  - การปฏิบัติงานของ ส านักปลัด

ไฟฟ้าและวิทยุ รวดเร็วในการปฏิบัติงาน จ านวน 10 เคร่ือง (เงิน อปท.) เวลา เจ้าหน้าที่มีความสะดวก (งานป้องกันฯ)

สาธารณภัยต่าง ๆ ด าเนินการ รวดเร็วยิง่ขึน้ในการ

 - เพือ่ให้มีเคร่ืองมือในการ จัดซ้ือ ติดต่อประสานงาน

ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ สาธารณภัยที่เกิดขึน้

 - มีเคร่ืองมือเพียงพอ

ต่อการปฏิบัติงาน
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งบประมาณและที่มา



     6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนอ่ืน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งสริมให้ประชาชนมี  -  เพือ่แสดงความโปร่งใสใน  - จัดท าป้ายประชา- 50,000            50,000              50,000             ร้อยละ  -  การบริหารจัดการ ทุกกองงาน

ส่วนร่วมตรวจสอบการบริหาร การบริหารจัดการ สัมพันธ์แผนงาน/ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) 80 ของ มีความโปร่งใสมากขึน้

จัดการท้องถิน่  - เพือ่แก้ปัญหาการทุจริต โครงการ ประชาชน  -  ไม่มีการทุจริตคอรัปชัน่

คอร์รัปชัน่ตามนโยบายรัฐบาล  - แต่งต้ังคณะกรรมการ ที่มี ในพืน้ที่

จัดซ้ือจัดจ้าง ส่วนร่วม

 - ด าเนินการตาม พรบ.

ข้อมูลข่าวสาร

2 โครงการสนับสนุนให้ประชาชน  -  เพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  - ประชาชนในเขต 10,000            10,000              10,000             ร้อยละ  -  การบริหารงานเทศบาล ส านักปลัด

เข้าร่วมรับฟังการประชุม ในการพัฒนาท้องถิน่ เทศบาลเข้าร่วมรับฟัง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) 80 ของ เป็นไปด้วยความโปร่งใส

สภาเทศบาล  -  เพือ่ให้ประชาชนได้รับ การประชุมสภาเทศบาล ประชาชน ตรวจสอบได้

ทราบข้อมูลข่าวสาร ภารกิจ ไม่ต่ ากว่า 30 คน ที่มี  - ประชาชนได้รับทราบ

ของเทศบาล ต่อคร้ัง ส่วนร่วม ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจของ

 -  เพือ่ให้ประชาชนได้ เทศบาล

ตรวจสอบการท างานของ  -  ประชาชนได้มีส่วนร่วม

สภาเทศบาล ในการพัฒนาท้องถิน่ของ

 -  เพือ่สนองนโยบายของ ตนเอง

รัฐบาลนเร่ืองการป้องกัน

การทุจริต
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งบประมาณและที่มา



     6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนอ่ืน (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจัดประชุม อบรม สัมมนา  - เพือ่ศึกษาหาความรู้ ประสบ  -ประชุมเดือนละ 1 คร้ัง -                 250,000            250,000            ร้อยละ  -  ได้รับความรู้สามารถน า กองสาธารณสุขฯ

และศึกษาดูงานของสาธารณสุข การณ์เพิม่เติม ฝึกอบรม สัมมนาและ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) 80 ของ มาพัฒนาท้องถิน่ได้ดียิง่ขึน้

ประจ าหมูบ่้าน (อสม.)  - เพือ่เพิม่ศักยภาพพัฒนา ทัศนศึกษาดูงาน อสม.  - อสม.มีศักยภาพในการ

ความรู้ความสามาถ น ามา อย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง ท างานมากขึน้

พัฒนาท้องถิน่

4 โครงการจัดประชุม อบรม สัมมนา  - เพือ่ศึกษาหาความรู้ ประสบ  -จัดประชุม อบรม 200,000          100,000            100,000            ร้อยละ  -  ได้รับความรู้สามารถน า ส านักปลัด

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

ชุมชนและผู้น าชุมชน  -  เพือ่น าความรู้ ประสบการณ์ อย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง กรรมการ  - ชุมชนเข้มแข็งมากขึน้

มาพัฒนาท้องถิน่ให้เจริญต่อไป ชุมชน ได้รับความร่วมมือจาก

ประชาชนด้วยดี

5 โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์  - เพือ่ให้ประชาชนได้ออกมาใช้  - จัดท าส่ือรณรงค์ 20,000            20,000              20,000             ร้อยละ  -  ประชาชนมาใช้สิทธิ์ ส านักปลัด

การเลือกต้ังทุกระดับ สิทธิเ์ลือกต้ังให้มากที่สุด การเลือกต้ัง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) 80 ของ เลือกต้ังเพิม่ขึน้

 -  เพือ่ส่งเสริมการปกครองใน  - จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาชน  - ประชาชนมีความรู้ความ

ระบอบประชาธิปไตย การซ้ือเสียงขายสิทธิ ที่มี เข้าใจในบทบาทของ

ส่วนร่วม นักการเมืองมากขึน้
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งบประมาณและที่มา



     6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนอ่ืน (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการประชุมคณะกรรมการ  - เพือ่ให้กรรมการชุมชนและ  - จัดประชุม 30,000            30,000              30,000             ร้อยละ  - กรรมการชุมชนและ ส านักปลัด

ชุมชนและผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการ อย่างน้อยเดือนละ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) 80 ของ ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมและ

แสดงความคิดเห็น 1 คร้ัง กรรมการ แสดงความคิดเห็น

 - เพือ่ให้กรรมการชุมชนและ ชุมชน  - กรรมการชุมชนและ

ผู้น าชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ผู้น าชุมชนรับทราบข้อมูล

ต่าง ๆ ของเทศบาล ข่าวสารต่าง ๆ ของเทศบาล

 - เพือ่ให้กรรมการชุมชนและ  - กรรมการชุมชนและ

ผู้น าชุมชนได้เห็นความส าคัญ ผู้น าชุมชนเห็นความส าคัญ

ในการเข้ามามีบทบาทใน และรู้จักบทบาทที่มี

ท้องถิน่ของตนเอง ต่อท้องถิน่ตนเอง

7 โครงการจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน  - เพือ่ประมวลปัญหาความ  - ส ารวจข้อมูลครัวเรือน 20,000            20,000              20,000             การเก็บ  - ได้ข้อมูลที่ตรงกับข้อ ส านักปลัด

(เขตเมือง) ต้องการของชุมชนให้เป็นระบบ ทั้ง 5 ชุมชน จ านวน (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) ข้อมูล เท็จจริง

 - เพือ่วางแผนและจัดท า 1,427 ครัวเรือน พืน้ฐาน  - สามารถจัดท าโครงการ/

โครงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีประสิทธิ- กิจกรรมได้ตรงกับความ

ที่เกิดขึน้ ซ่ึงส่งผลให้คุณภาพ ภาพเพิม่ ต้องการของประชาชน

ชีวิตของประชาชนภายใน ขึน้  - ได้ข้อมูลประกอบการ

ชุมชนดียิง่ขึน้ วางแผนพัฒนา
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งบประมาณและที่มา



     6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนอ่ืน (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการประชาคมเพือ่การ  - เพือ่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม  - จัดเวทีประชาคม 10,000            10,000              10,000             ระยะ  - ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน ส านักปลัด

วางแผนพัฒนาท้องถิน่ การเสนอปัญหา/ความต้องการ อย่างน้อยปีละ 1  คร้ัง (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) เวลา การวางแผนพัฒนาท้องถิน่

ประจ าปี 2559 ในชุมชน ครอบคลุม 5 ชุมชน ด าเนินการ  - สามารถแก้ไขปัญหาของ

 - เพือ่ให้การวางแผนพัฒนา  - จัดเก็บข้อมูลพืน้ฐาน ประชาชนได้ตรงตามความ

ท้องถิน่มาจากปัญหาความ ของชุมชน ต้องการ

ต้องการของชุมชนโดยแท้จริง

 - เพือ่รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอ

แนะของประชาชน

9 โครงการอุดหนุนที่ท าการปกครอง  - เพือ่จัดงานพระชนมพรรษา  - จ านวนเงินอุดหนุน 25,000            -                  -                  ระยะ  - เพือ่เป็นการเฉลิม ส านักปลัด

อ าเภอพนาในการจัดงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ ที่ท าการปกครอง (เงิน อปท.) เวลา พระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 5 ธันวาคม 2559 และการ อ าเภอพนา ด าเนินการ พระเจ้าอยูห่ัวและเป็นการ

พระเจ้าอยูห่ัวฯ 5 ธันวาคม 2559 จัดงานรัฐพิธีอืน่ ๆ เบิกจ่าย เฉลิมฉลองในงานรัฐพิธี

และการจัดงานรัฐพิธีอืน่ ๆ อืน่ ๆ

ประจ าปีงบประมาณ 2559
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งบประมาณและที่มา



     6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนอ่ืน (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการอบรมให้ความรู้  - เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้  - จ านวนประชาชนทั่วไป 20,000            20,000              20,000             ประชาชน  - ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วม กองคลัง

แก่ภาคประชาชนเกีย่วกับ ความเข้าใจเกีย่วระเบียบการ ที่เข้าร่วม จ านวน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ที่เป็น โครงการมีความรู้ความ-

การจัดซ้ือจัดจ้าง จัดซ้ือจัดจ้างของทางราชการ 50 คน ตัวแทน เข้าในระเบียบมากขึน้

 - เพือ่ให้ตัวแทนจากชุมชน การจัดซ้ือ  - ตัวแทนจากชุมชนที่

ที่เป็นกรรมการร่วมการ จัดจ้าง ร่วมเป็นกรรมการจัดซ้ือ

จัดซ้ือจัดจ้างมีความรู้ความ จัดจ้างมีความรู้และเข้าใจ

เข้าใจและสามารถน าไป สามารถน าไปปฏิบัติ

ปฏิบัติได้จริง ได้จริง

11 โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจ  - เพือ่ให้เยาวชนได้รู้จักและ  - เยาวชนวัยใส จ านวน 20,000            20,000              20,000             เยาวชน  - เยาวชนทั่วไปรู้จักและ กองการศึกษา

ท้องถิน่ สัมผัสกับบริบทบทบาท 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มีความรู้ ได้สัมผัสกับท้องถิน่โดย

หน้าที่ท้องถิน่มากขึน้ เกีย่วกับ ตรงและเกิดความประทับใจ

 - เพือ่ให้เยาวชนได้เห็นความ ท้องถิน่  - เยาวชนให้ความส าคัญ

ส าคัญของท้องถิน่ในการบริการ เพิม่ขึน้ กับท้องถิน่ที่ตนเองอาศัย

ประชาชนมากขึน้ อยูแ่ละประทับใจในการให้

บริการประชาชนทั่วไป
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งบประมาณและที่มา



     6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนอ่ืน (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการคนดีศรีพนา  - เพือ่ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วม  - ประชาชนทั่วไป 10,000            10,000              10,000             ประชาชน  - ประชาชนทั่วไป จ านวน กองการศึกษา

กิจกรรมเพือ่เชิดชูบุคคลที่ปฏิบัติ ที่เข้าร่วมโครงการ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ร้อยละ80 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ตนเป็นคนดี จ านวน 50 คน เห็นความ เพือ่ร่วมแสดงความยินดี

 - เพือ่ให้ประชาชนทั่วไปได้ ส าคัญ กับบุคคลที่ปฏิบัติตนดี

ตระหนักในความเป็นมนุษย์ ของ  - ประชาชนทั่วไปตระหนัก

และปฏิบัติตนเป็นคนดี โครงการ และมีจิตส านึกในการปฏิบัติ

 - เพือ่เป็นขวัญและก าลังใจ ตนให้เป็นคนดี

ให้กับประชาชนทั่วไปที่ได้รับ  - ประชาชนที่ได้รับการ

การเชิดชูเกียรติ ยกย่องมีขวัญและก าลังใจ

ที่ดี

13 โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหาร  - เพือ่ประชาสัมพันธ์และ  - ร้อยละร้อยประชา 500,000          -                  -                  จุดในการ  - ประชาชนทั่วไปไปใช้ ส านักปลัด

และสมาชิกสภาเทศบาลท้องถิน่ รณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกต้ัง ทั่วไปใช้สิทธิเลือกต้ัง (เงิน อปท.) ติดต้ัง สิทธิเลือกต้ัง

 - เพือ่ให้เทศบาลมีผู้บริหาร ป้าย  - มีผู้บริหารและสมาชิก

และสมาชิกสภาท้องถิน่ที่มา ประชา- สภาท้องถิน่ที่มาจากการ

จากการเลือกต้ัง สัมพันธ์ เลือกต้ัง 

230
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     6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนอ่ืน (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการอบรมกฎหมายท้องถิน่  - เพือ่ให้ประชาชนทั่วไปมี  - ประชาชนทั่วไป 20,000            20,000              20,000             แบบ  - ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ส านักปลัด

และพระราชบัญญติัข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ จ านวน 50 คน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประเมิน ความเข้าใจเกีย่วกับ

พ.ศ. 2540 กฎหมายและพระบัญญติั องค์ กฎหมายท้องถิน่และ

ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ความรู้ พระราชบัญญติัข้อมูล

 - เพือ่ให้ประชาชนทั่วไปได้ ข่าวสาร พ.ศ. 2540 มากขึน้ 

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเทศบาล  - ประชาชนทั่วไปได้

ต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก

เทศบาลและตรวจสอบได้

15 โครงการขอรับเงินอุดหนุน  - เพือ่ปรับปรุงศูนย์ประสาน  สนับสนุนงบประมาณ 70,500            -                  -                  ระยะ  - การด าเนินงานของศูนย์ฯ กองคลัง

(ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซ้ือ อปท. และศูนย์รวมข้อมูล ให้ อบต.จานลาน (เงิน อปท.) เวลา มีความคล่องตัว สะดวก

จัดจ้างของหน่วยการบริหาร ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง การเบิก  - ประชาชนได้รับทราบ

ราชการส่วนท้องถิน่ระดับอ าเภอ  - เพือ่ให้การด าเนินงานของ จ่าย ข้อมูลข่าวสารของทาง

และศูนย์ประสานงานของ ศูนย์ฯ มีความคล่องตัว สามารถ ภายใน ราชการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้บริการประชาชนตรวจสอบ ก าหนด

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ข้อมูลรับทราบข่าวสารประกาศ

อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ ต่าง ๆ ของทางราชการป้องกัน

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่
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งบประมาณและที่มา



     6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนอ่ืน (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพือ่  - เพือ่สนับสนุนการด าเนิน  - จ านวนเงินอุดหนุน 100,000          -                  -                  ระยะ  - วิทยาเขตอ านาจเจริญ กองการศึกษา

ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงาน งานด้านการพัฒนาการเรียน 100,000 บาท (เงิน อปท.) เวลาใน มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับ

ของโครงการจัดต้ังวิทยาเขต การสอน การวิจัยและบริการ การเบิก การพัฒนาการเรียน 

อ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล วิชาการของโครงการจัดต้ัง จ่าย การสอน การวิจัยและ

ประจ าปีงบประมาณ 2559 วิทยาเขตอ านาจเจริญ บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหิดล  - ประชาชน นักเรียน 

 - เพือ่ให้โอกาสแก่ประชาชน นักศึกษาในพืน้ที่จังหวัด

นักเรียน นักศึกษาในพืน้ที่ อ านาจเจริญและจังหวัด

จังหวัดอ านาจเจริญและ ใกล้เคียงมีความรู้และ

จังหวัดใกล้เคียงได้รับความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้

ที่จะเป็นประโยชน์ในการน าไป

พัฒนาคุณภาพชีวิต
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     6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนอ่ืน (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการขอรับเงินอุดหนุน  - เพือ่สนับสนุนกิจการต่าง ๆ  - จ านวนเงินอุดหนุน 10,000            -                  -                  ระยะ  - ประชาชนในพืน้ที่ได้รับ ส านักปลัด

สนับสนุนกิจการเหล่ากาชาด ของเหล่ากาชาดจังหวัด 10,000 บาท (เงิน อปท.) เวลาใน ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์

จังหวัดอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ และช่วยเหลือ การเบิก  - ความร่วมมือจากทุก

ประจ าปีงบประมาณ 2559 ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จ่าย ภาคส่วนและการมีส่วนร่วม

 - เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการ ของประชาชน

จัดหารางวัลในการออกร้าน

มัจฉากาชาด

 - เพือ่เผยแพร่กิจกรรมของ

สภากาชาดไทยและเหล่ากาชาด

จังหวัดอ านาจเจริญ
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     6.4  พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเผยแพร่ความรู้เกีย่วกับ  -  เพือ่ประชาสัมพันธ์การ  - จัดฝึกอบรม 2 คร้ัง 20,000            20,000              15,000             ร้อยละ80  - ประชาชนมีความรู้ กองคลัง

ภาษีท้องถิน่ จัดเก็บภาษีให้ประชาชนเข้าใจ หรือจัดท าเอกสาร (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ของ ความเข้าใจเกีย่วกับ

และให้ความร่วมมือในการ เผยแพร่ความรู้จ านวน วารสาร กฎหมายการช าระภาษี

เสียภาษี 700 ฉบับ ที่ประชา-  - ปัญหาข้อขัดแย้งลดลง

 - จัดท าป้ายประชา- สัมพันธ์

สัมพันธ์

2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพรายได้  - เพือ่ให้การจัดเก็บรายได้  - จัดกิจกรรมรณรงค์ 50,000            50,000              50,000             ร้อยละ  - เทศบาลมีรายได้เพิม่ขึน้ กองคลัง

และการสร้างแรงจูงใจในการ ทั่วถึงและเป็นธรรมเป็นไป ส่งเสริมให้ประชาชน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) 100  - ปัญหาข้อขัดแย้งลดลง

ช าระภาษี ตามเป้าหมาย มาช าระภาษี ผู้เสียภาษี

 - เพือ่สร้างแรงจูงใจให้  - จัดท าส่ือประชา- ช าระ

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ สัมพันธ์ ครบถ้วน

ช าระภาษี

3 โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์  - เพือ่ให้มีอาคารพาณิชย์ให้  - อาคารพาณิชย์ชัน้เดียว -                 500,000            -                  รายได้  - ประชาชนได้เช่าสถานที่ กองคลัง

ชัน้เดียว (ให้เช่า) ขนาด 2 คูหา ประชาชนได้เช่าท าการค้าขาย 2 คูหา จ านวน 1 หลัง (เงิน อปท.) เพิม่ขึน้ ท าการค้าขาย

บริเวณตลาดสดแห่งใหม่  ม.8  - เพือ่สร้างรายได้ให้กับ  - เทศบาลมีรายได้เพิม่ขึน้

ต.พนา  อ.พนา จ.อ านาจเจริญ เทศบาล
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     6.4  พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการก่อสร้างสถานธนานุบาล  - เพือ่ให้มีสถานธนานุบาล  - ก่อสร้างสถาน -                 2,000,000          -                  รายได้  - เป็นแหล่งเงินทุน กองคลัง

ข้างตลาดเทศบาลต าบลพนา บริการประชาชน ธนานุบาล อาคาร คสล. (เงินอุดหนุน) เพิม่ขึน้ หมุนเวียนส าหรับบริการ

อาคาร คสล.2 ชัน้ ขนาดกว้าง  - เพือ่สร้างรายได้ให้กับ 2 ชัน้ ขนาดกว้าง 8 ม. ประชาชนทั่วไป

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

หรือมีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า มีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 

 160 ตร.ม 160 ตร.ม.

5 โครงการรับช าระภาษีนอกสถานที่  - เพือ่อ านวยความสะดวก  - ชุมชนในเขตเทศบาล 10,000            10,000              10,000             รายได้  - เทศบาลมีรายได้จากการ กองคลัง

ให้แก่ผู้เสียภาษี รวม 5 ชุมชน ปีละ 2 คร้ัง (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เพิม่ขึน้ จัดเก็บเองเพิม่ขึน้ปีละ 

 - เพือ่เสริมสร้างความรู้ความ 3-5% ต่อปี

เข้าใจเกีย่วกับการช าระค่า

ภาษีและค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตให้แก่ผู้อยูใ่นข่าย

ต้องช าระภาษี

 - เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ

จัดเก็บรายได้และเพิม่ช่องทาง

การให้บริการของเทศบาล
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     6.4  พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการทบทวนและปรับปรุง  - เพือ่ปรับปรุงการจัดท าแผนที่  - จัดเก็บข้อมูลใหม่และ 275,000          275,000            275,000            รายได้  - เทศบาลจัดเก็บรายได้ กองคลัง

ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ภาษีระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงข้อมูลเดิมของ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เพิม่ขึน้ หมวดภาษีที่จัดเก็บเองได้

ทรัพย์สิน เพือ่ให้มีข้อมูลผู้อยูใ่นข่ายต้อง งทรัพย์สินในเขตเทศบาล เพิม่ขึน้

เสียภาษีถูกต้องครบถ้วน เพือ่น า เต็มพืน้ที่ 2.8 ตร.กม.  - เทศบาลจัดเก็บภาษี

ข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาในระบบการ รวม 5 ชุมชน และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

จัดท าแผนที่ภาษีในระบบ  - จัดจ้างลูกจ้าง ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

คอมพิวเตอร์ โครงการในต าแหน่ง และเป็นธรรมต่อผู้ช าระภาษี

ช่างแผนที่ภาษี 1 คน  - เทศบาลมีรายได้เพียงพอ

และเจ้าหน้าที่บันทีก ในการพัฒนาการให้บริการ

ข้อมูล 1 คน และ ประชาชน

พนักงานเก็บเงิน 1 คน 

 - จัดซ้ือครุภัณฑ์และ

วัสดุในการปฏิบัติงาน
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     6.4  พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนที่  - เพือ่ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ  - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ 40,000 40,000 40,000 ข้อมูล  - จัดท าแผนที่ภาษีและ กองคลัง

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นระบบ การฝึกอบรมตาม (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) แผนที่ ทะเบียนทรัพย์สินจากระบบ

Ltax 3000, Ltaxmap, Gis คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย หลักสูตรที่จัดขึน้โดย ภาษีเป็น มือเป็นระบบคอมพิวเตอร์

 - เพือ่พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หน่วยงานของรัฐหรือ ปัจจุบัน  - มีข้อมูลผู้อยูใ่นข่ายต้อง

ให้มีทักษะการท างานเพิม่ขึน้ องค์กรต่าง ๆ อย่างน้อย ช าระภาษีที่ถูกต้องและเป็น

และมีประสิทธิภาพในการ ปีละ 1 คร้ัง คร้ังละ ปัจจุบัน ง่ายต่อการ

ท างานเกีย่วกับการจัดท า  1-3 คน ปฏิบัติงาน

แผนที่ภาษีฯ  - การจัดเก็บรายได้มี

 - เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ ประสิทธิภาพมากขึน้

จัดเก็บรายได้ให้สูงขึน้  - ผู้บริหารสามารถ

 - เพือ่ให้มีข้อมูลที่ใช้เป็น ตรวจสอบข้อมูลได้ด้วย

เคร่ืองมือในการจัดเก็บรายได้ ระบบคอมพิวเตอร์

ในระบบที่ทันสมัย สะดวก 

รวดเร็ว
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     6.5  แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าระบบสารสนเทศ  - เพือ่จัดท าสารสนเทศของ  - จ้างเจ้าหน้าที่จัดท า 100,000          100,000            100,000            มีเว็บไซต์  - มีส่ือสารสนเทศ ส านักปลัด

และการประชาสัมพันธ์ เทศบาลผ่านส่ือคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ 1 คน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ประชา- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ให้มีความทันสมัย  - จัดท าส่ือสารสนเทศ สัมพันธ์ ได้รู้จักแพร่หลาย

 - เพือ่เป็นประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เทศบาล  

องค์กรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

และโปร่งใส

2 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  - เพือ่ให้ประชาชนได้ทราบถึง  - จัดท าส่ือเผยแพร่ 30,000            30,000              30,000             จ านวน  - ประชาชนได้ทราบ ส านักปลัด

กิจกรรมและผลงานของเทศบาล การด าเนินงานของเทศบาล วารสาร,แผ่นพับ, (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) แผ่นพับ กิจกรรมและผลการ

 - เพือ่สร้างภาพลักษณ์ที่ดี รายงานกิจการ ที่ประชา- ด าเนินงานของเทศบาล

มีความโปร่งใสในการบริหาร  -เช่าเวลาสถานีวิทยุ สัมพันธ์  - มีความโปร่งใสในการ

จัดการ  - เช่าพืน้ที่เว็บไซต์ บริหารจัดการ

3 โครงการประชาสัมพันธ์  - เพือ่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  - จัดท าส่ือประชา- 20,000            20,000              20,000             ช่องทาง  - ประชาชนรับทราบ กองคลัง

งานจัดซ้ือ จัดจ้าง ข่าวสารงานจัดซ้ือจัดจ้างให้ สัมพันธ,์ เอกสาร (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ในการ ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ

ประชาชนได้รับทราบและมี เผยแพร่, ส่ือมัลติมีเดีย ประชา- จัดจ้างและมีความเข้าใจ

ความเข้าใจที่ถูกต้อง และอืน่ ๆ สัมพันธ์ ถูกต้อง

 - เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ จัดซ้ือ  - เกิดความโปร่งใสในการ

เกิดความโปร่งใสในการ จัดจ้าง ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน
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     6.5  แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์  (ต่อ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดซ้ือกล้องพร้อม  - เพือ่บันทึกภาพ ข้อมูลส าหรับ  - จัดซ้ือกล้องพร้อม 100,000  -  - ประสิทธิ-  - การประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด

อุปกร์ส าหรับบันทึกภาพนิ่ง การประชาสัมพันธ์ ท าส่ือ อุปกรณ์ถ่ายภาพ DSLR (เงินอุดหนุน) ภาพใน ข้อมูลข่าวสารในรูป

วิดีโอและเสียง ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ การ แบบต่าง ๆ

ข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึง ปฏิบัติ มีความละเอียดชัดเจน

การปรับปรุงส่ือประชาสัมพันธ์ งาน มากขึน้รวดเร็ว 

ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย เพิม่ขึน้ มีประสิทธิภาพและทันสมัย

มากขึน้
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลสามป ี(พ.ศ. 2559-2561)

เทศบาลต าบลพนา

อ าเภอพนา  จังหวัดอ านาจเจริญ


