
6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสงัคม

     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาให้มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัการเรียนรู้  - เพื่อให้มีการจดัการเรียน  - นักเรียนชัน้ประถม 460,000       920,000       1,380,000     - มีการจดัการเรียน กองการศึกษา/

English Program การสอนโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ ศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 คน (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) การสอนโดยใชภ้าษา ร.ร.เทศบาลพนาฯ

 - เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและ ได้รับการเรียนรู้ องักฤษเป็นส่ือ

ความสามารถในการใชภ้าษา ภาษาองักฤษเป็นส่ือ  - นักเรียนมีทักษะและ

องักฤษ ความสามารถในการ

 - เพื่อให้นักเรียนมีความเชือ่มั่นใน ใชภ้าษาองักฤษ

การใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร  - นักเรียนมีความเชือ่มั่น

และเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน ในการใชภ้าษาองักฤษ

และสู่สากล ในการส่ือสาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.  2559 - 2561)

เทศบาลต าบลพนา

งบประมาณและที่มา



     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาให้มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการจดัการเรียนรู้  - เพื่อจดัการเรียนการสอนพื้นฐาน  - นักเรียนชัน้ประถม 460,000       920,000       1,380,000     - มีการจดัการเรียน กองการศึกษา/

Advance  Program วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาปีที่ 4 ได้เรียนรู้ (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) การสอนวิชาคณิตศาสตร์ ร.ร.เทศบาลพนาฯ

และภาษาองักฤษแบบเขม้ขน้ และมีความสามารถด้าน วิทยาศาสตร์และภาษา

 - เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ องักฤษแบบเขม้ขน้

ผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล ภาษาองักฤษเป็นพิเศษ  - ผู้เรียนได้รับการพัฒนา

(สามัคคีวิทยา) จ านวน 30 คน 1 ห้องเรียน  - นักเรียนมีทักษะความ

 - เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและ สามารถในการเรียนรู้

ความสามารถในการเรียนรู้และ เป็นพิเศษ

พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มี

ความรู้ ความสามารถเป็นพิเศษ

งบประมาณและที่มา



     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาให้มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  - เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ภายใน  - มีสถานที่พักผ่อนใน 100,000       100,000       100,000        - ภมูิทัศน์ภายในบริเวณ กองการศึกษา/

ภายใน บริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาด โรงเรียน จ านวน 3 แห่ง (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) โรงเรียนสะอาดร่มร่ืน ร.ร.เทศบาลพนาฯ

ร่มร่ืน  - โรงเรียนมีสวนหยอ่ม

 - เพื่อจดัท าสวนหยอ่มและที่ และที่พักผ่อนส าหรับ

พักผ่อนส าหรับนักเรียนและ นักเรียนและประชาชน

ประชาชน

4 โครงการปรับปรุงห้องพิเศษ  - เพื่อปรับปรุงตกแต่งห้องเรียน  - นักเรียนทุกคนได้รับ 100,000       100,000       100,000        - ห้องเรียนมีความสวยงาม กองการศึกษา/

ให้สวยงาม เอือ้ประโยชน์ต่อ การพัฒนาศักยภาพและ (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) และเอือ้ต่อการจดัการเรียน ร.ร.เทศบาลพนาฯ

การเรียนการสอน เรียนรู้ได้อยา่งมีคุณภาพ การสอน

 - เพื่อจดัหาส่ือ-อปุกรณ์ที่เป็น  - มีส่ือ-อปุกรณ์ที่มี

นวัตกรรมและเทคโนโลยมีาพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี

นักเรียนให้เพียงพอ ที่ทันสมัยมาพัฒนา

นักเรียนให้เพียงพอ

งบประมาณและที่มา

น ำ้เสียได้รับน ำ้เสียได้รับ



     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาให้มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  - อาคารเรียนและ 200,000       200,000       200,000        - อาคารเรียนและอาคาร กองการศึกษา/

อาคารเรียน/อาคารประกอบ เรียนและอาคารประกอบให้พร้อม อาคารประกอบทุกหลัง (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) ประกอบพร้อมส าหรับ ร.ร.เทศบาลพนาฯ

ส าหรับการใชส้อยอยา่งมี เอือ้ต่อการใชป้ระโยชน์ การใชง้านได้ทันที

ประสิทธิภาพ

6 โครงการจดัหาบุคลากรที่  - เพื่อจดัหาครูและบุคลากร  - ครู-บุคลากรทาง 720,000       144,000       216,000        - มีครูและบุคลากรทาง กองการศึกษา/

ขาดแคลน ทางการศึกษาในสาขาที่ขาด การศึกษาทุกคน (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) การศึกษาครบทุกสาขา ร.ร.เทศบาลพนาฯ

แคลนให้ครบทุกสาขา วิชา

7 โครงการจดักจิกรรมวันส าคัญ  - เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ  - ครู บุคลากรทางการ 110,000       100,000       10,000         - ครู บุคลากรทางการ กองการศึกษา/

ศึกษาเขา้ร่วมกจิกรรมในวันส าคัญ ศึกษา และนักเรียน (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) ศึกษา นักเรียน ได้เขา้ร่วม ร.ร.เทศบาลพนาฯ

ของชมุชน ร้อยละ 90 เขา้ร่วม กจิกรรมร้อยละ 100

 - เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกคน กจิกรรม

ได้น าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ในชวีิต

ประจ าวันได้

 - เพื่อสนองตามวัตถปุระสงค์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้

พื้นฐาน พ.ศ. 2551

งบประมาณและที่มา

น ำ้เสียได้รับน ำ้เสียได้รับ



     2.6  แนวทางการพัฒนา การศึกษาให้มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการเสริมความเป็นเลิศทาง  - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้  - นักเรียน ครูและ 47,420        47,420        47,420         - นักเรียน ครูและบุคลากร กองการศึกษา/

วิชาการ นักเรียน ครูและบุคลากรทาง บุคลากรทางการศึกษา (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) ทางการศึกษามีศักยภาพ ร.ร.เทศบาลพนาฯ

การศึกษาได้แสดงซ่ึงศักยภาพใน ทุกคน ในด้านวิชาการเพิ่มมากขึน้

ด้านความรู้ทางวิชาการ  - ผลการน าเสนอของ

 -เพื่อสนับสนุนการน าเสนอ นักเรียน บุคลากรทางการ

ผลของนักเรียน บุคลากรทางการ ศึกษาเป็นที่ประจกัษ์แก่

ศึกษาให้ปรากฎแกส่าธารณชน สาธารณชน

งบประมาณและที่มา

น ำ้เสียได้รับน ำ้เสียได้รับ



     6.3  สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน และภาคสว่นอ่ืน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งสริมให้ประชาชนมี  -  เพื่อแสดงความโปร่งใสใน  - จดัท าป้ายประชา- 50,000        50,000        50,000         -  การบริหารจดัการ ทุกกองงาน

ส่วนร่วมตรวจสอบการบริหาร การบริหารจดัการ สัมพันธ์แผนงาน/ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มีความโปร่งใสมากขึน้

จดัการท้องถิน่  - เพื่อแกป้ัญหาการทุจริต โครงการ  -  ไม่มีการทุจริตคอรัปชัน่

คอร์รัปชัน่ตามนโยบายรัฐบาล  - แต่งต้ังคณะกรรมการ ในพื้นที่

จดัซ้ือจดัจา้ง

 - ด าเนินการตาม พรบ.

ขอ้มูลขา่วสาร

2 โครงการสนับสนุนให้ประชาชน  -  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน  - ประชาชนในเขต 10,000        10,000        10,000         -  การบริหารงานเทศบาล ส านักปลัด

เขา้ร่วมรับฟังการประชมุ การพัฒนาท้องถิน่ เทศบาลเขา้ร่วมรับฟัง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เป็นไปด้วยความโปร่งใส

สภาเทศบาล  -  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ การประชมุสภาเทศบาล ตรวจสอบได้

ขอ้มูลขา่วสาร ภารกจิของเทศบาล ไม่ต่ ากว่า 30 คน  - ประชาชนได้รับทราบ

 -  เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบ ต่อคร้ัง ขอ้มูลขา่วสาร ภารกจิของ

การท างานของสภาเทศบาล เทศบาล

 -  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล  -  ประชาชนได้มีส่วนร่วม

ในเร่ืองการป้องกนัการทุจริต ในการพัฒนาท้องถิน่ของ

ตนเอง

งบประมาณและที่มา



     6.3  สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน และภาคสว่นอ่ืน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการจดัประชมุ อบรม สัมมนา  - เพื่อศึกษาหาความรู้ ประสบ  -ประชมุเดือนละ 1 คร้ัง -             250,000       250,000        -  ได้รับความรู้สามารถน า กองสาธารณสุขฯ

และศึกษาดูงานของสาธารณสุข การณ์เพิ่มเติม ฝึกอบรม สัมมนาและ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มาพัฒนาท้องถิน่ได้ดียิง่ขึน้

ประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  - เพื่อเพิ่มศักยภาพพัฒนาความรู้ ทัศนศึกษาดูงาน  - อสม.มีศักยภาพในการ

ความสามาถ น ามาพัฒนาท้องถิน่ อยา่งน้อยปีละ  1  คร้ัง ท างานมากขึน้

4 โครงการจดัประชมุ อบรม สัมมนา  - เพื่อศึกษาหาความรู้ ประสบ  -ประชมุเดือนละ 1 คร้ัง 200,000       100,000       100,000        -  ได้รับความรู้สามารถน า ส านักปลัด

และศึกษาดูงานของคณะกรรมการ การณ์เพิ่มเติม ฝึกอบรม สัมมนาและ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) มาพัฒนาท้องถิน่ได้ดียิง่ขึน้

ชมุชนและผู้น าชมุชน  -  เพื่อน าความรู้ ประสบการณ์ ทัศนศึกษาดูงาน  - ชมุชนเขม้แขง็มากขึน้

มาพัฒนาท้องถิน่ให้เจริญต่อไป อยา่งน้อยปีละ  1  คร้ัง ได้รับความร่วมมือจาก

ประชาชนด้วยดี

5 โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์  - เพื่อให้ประชาชนได้ออกมาใช้  - จดัท าส่ือรณรงค์ 20,000        20,000        20,000         -  ประชาชนมาใชสิ้ทธิ์ ส านักปลัด

การเลือกต้ังทุกระดับ สิทธิเ์ลือกต้ังให้มากที่สุด การเลือกต้ัง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) เลือกต้ังเพิ่มขึน้

 -  เพื่อส่งเสริมการปกครองใน  - จดักจิกรรมรณรงค์  - ประชาชนมีความรู้ความ

ระบอบประชาธิปไตย การซ้ือเสียงขายสิทธิ เขา้ใจในบทบาทของ

นักการเมืองมากขึน้

งบประมาณและที่มา



     6.3 สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน และภาคสว่นอ่ืน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการจดัเกบ็ขอ้มูลพื้นฐาน  - เพื่อประมวลปัญหาความ  - ส ารวจขอ้มูลครัวเรือน 10,000        10,000        10,000         - ได้ขอ้มูลที่ตรงกบัขอ้ ส านักปลัด

(เขตเมือง) ต้องการของชมุชนอยา่งเป็นระบบ ทั้ง 5 ชมุชน จ านวน (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) เท็จจริง

 - เพื่อวางแผนและจดัท าโครงการ 1,427 ครัวเรือน  - สามารถจดัท าโครงการ/

แกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ ซ่ึงส่ง กจิกรรมได้ตรงกบัความ

ผลให้คุณภาพชวีิตของประชาชน ต้องการของประชาชน

ภายในชมุชนดียิง่ขึน้  - ได้ขอ้มูลประกอบการ

วางแผนพัฒนา

7 โครงการประชาคมเพื่อการ  - เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม  - จดัเวทีประชาคม 10,000        10,000        10,000         - ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน ส านักปลัด

วางแผนพัฒนาท้องถิน่ การเสนอปัญหา/ความต้องการ อยา่งน้อยปีละ 1  คร้ัง (เงินอปท.) (เงินอปท.) (เงินอปท.) การวางแผนพัฒนาท้องถิน่

ในชมุชน ครอบคลุม 5 ชมุชน  - สามารถแกไ้ขปัญหาของ

 - เพื่อให้การวางแผนพัฒนา  - จดัเกบ็ขอ้มูลพื้นฐาน ประชาชนได้ตรงตามความ

ท้องถิน่มาจากปัญหาความต้องการ ของชมุชน ต้องการ

ของชมุชนโดยแท้จริง

 - เพื่อรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอ

แนะของประชาชน

งบประมาณและที่มา



     6.3 สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน และภาคสว่นอ่ืน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการอดุหนุนที่ท าการปกครอง  - เพื่อจดังานพระชนมพรรษา  - อดุหนุนที่ท าการ 25,000        -             -              - เพื่อเป็นการเฉลิม ส านักปลัด

อ าเภอพนาในการจดังาน พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ ปกครองอ าเภอพนา (เงิน อปท.) พระเกยีรติพระบาทสมเด็จ

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 5 ธันวาคม 2558 และการจดังาน พระเจา้อยูห่ัวและเป็นการ

พระเจา้อยูห่ัวฯ 5 ธันวาคม 2559 รัฐพิธีอืน่ ๆ เฉลิมฉลองในงานรัฐพิธี

และการจดังานรัฐพิธีอืน่ ๆ อืน่ ๆ

ประจ าปีงบประมาณ 2559

9 โครงการอบรมให้ความรู้  - เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้  - จ านวนประชาชนทั่วไป 20,000        20,000        20,000         - ประชาชนทั่วไปที่เขา้ร่วม กองคลัง

แกภ่าคประชาชนเกีย่วกบั ความเขา้ใจเกีย่วระเบียบการ ที่เขา้ร่วม จ านวน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) โครงการมีความรู้ความ-

การจดัซ้ือจดัจา้ง จดัซ้ือจดัจา้งของทางราชการ 50 คน เขา้ในระเบียบมากขึน้

 - เพื่อให้ตัวแทนจากชมุชนที่เป็น  - ตัวแทนจากชมุชนที่

กรรมการร่วมการจดัซ้ือจดัจา้ง ร่วมเป็นกรรมการจดัซ้ือ

มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถ จดัจา้งมีความรู้และเขา้ใจ

น าไปปฏบิัติได้จริง สามารถน าไปปฏบิัติ

ได้จริง

งบประมาณและที่มา



     6.3 สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน และภาคสว่นอ่ืน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการคนดีศรีพนา  - เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วม  - ประชาชนทั่วไป 10,000        10,000        10,000         - ประชาชนทั่วไป จ านวน ส านักปลัด

กจิกรรมเพื่อเชดิชบูุคคลที่ปฏบิัติ ที่เขา้ร่วมโครงการ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) 50 คน เขา้ร่วมกจิกรรม

ตนเป็นคนดี จ านวน 50 คน เพื่อร่วมแสดงความยนิดี

 - เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ กบับุคคลที่ปฏบิัติตนดี

ตระหนักในความเป็นมนุษย์  - ประชาชนทั่วไปตระหนัก

และปฏบิัติตนเป็นคนดี และมีจติส านึกในการปฏบิัติ

 - เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กบั ตนให้เป็นคนดี

ประชาชนทั่วไปที่ได้รับการเชดิชู  - ประชาชนที่ได้รับการ

เกยีรติ ยกยอ่งมีขวัญและก าลังใจ

ที่ดี

11 โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจ  - เพื่อให้เยาวชนได้รู้จกัและสัมผัส  - เยาวชนวัยใส จ านวน 20,000        20,000        20,000         - เยาวชนทั่วไปรู้จกัและ ส านักปลัด

ท้องถิน่ กบับริบทบทบาทหน้าที่ท้องถิน่ 50 คน เขา้ร่วมกจิกรรม (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ได้สัมผัสกบัท้องถิน่โดย

มากขึน้ ตรงและเกดิความประทับใจ

 - เพื่อให้เยาวชนได้เห็นความ  - เยาวชนให้ความส าคัญ

ส าคัญของท้องถิน่ในการบริการ กบัท้องถิน่ที่ตนเองอาศัย

ประชาชนมากขึน้ อยูแ่ละประทับใจในการให้

บริการประชาชนทั่วไป

งบประมาณและที่มา



     6.3 สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน และภาคสว่นอ่ืน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการอบรมกฎหมายท้องถิน่  - เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้  - ประชาชนทั่วไป 20,000        20,000        20,000         - ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ส านักปลัด

และพระราชบัญญติัขอ้มูลขา่วสาร ความเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมายและ จ านวน 50 คน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ความเขา้ใจเกีย่วกบั

พ.ศ. 2540 พระบัญญติัขอ้มูลขา่วสาร พ.ศ. กฎหมายท้องถิน่และ

2540 พระราชบัญญติัขอ้มูล

 - เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เขา้ถงึ ขา่วสาร พ.ศ. 2540 มากขึน้ 

ขอ้มูลขา่วสารเทศบาลต่าง ๆ และ  - ประชาชนทั่วไปได้

สามารถตรวจสอบได้ รับรู้ขอ้มูลขา่วสารจาก

เทศบาลและตรวจสอบได้

13 โครงการสนับสนุนศูนยร์วม  - เพื่อปรับปรุงศูนยป์ระสาน อปท.  สนับสนุนงบประมาณ 57,500        -             -              - การด าเนินงานของศูนยฯ์ กองคลัง

ขอ้มูลขา่วสารการจดัซ้ือจดัจา้ง และศูนยร์วมขอ้มูลขา่วสารการจดั ให้ อบต.จานลาน (เงิน อปท.) มีความคล่องตัว สะดวก

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซ้ือจดัจา้ง  - ประชาชนได้รับทราบ

ระดับอ าเภอ  - เพื่อให้การด าเนินงานของศูนยฯ์ ขอ้มูลขา่วสารของทาง

มีความคล่องตัว สามารถให้บริการ ราชการ

ประชาชนตรวจสอบขอ้มูล รับทราบ

ขา่วสาร ประกาศต่าง ๆ ของทาง

ราชการ ป้องกนัปัญหาการทุจริต

คอร์รัปชัน่

งบประมาณและที่มา



     6.3 สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน และภาคสว่นอ่ืน (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการจดัการเลือกต้ังผู้บริหาร  - เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์  - ร้อยละร้อยประชา 300,000       300,000       300,000        - ประชาชนทั่วไปไปใช้ ส านักปลัด

และสมาชกิสภาเทศบาลท้องถิน่ การไปใชสิ้ทธิเลือกต้ัง ทั่วไปไปใชสิ้ทธิเลือกต้ัง (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) สิทธิเลือกต้ัง

 - เพื่อให้เทศบาลมีผู้บริหารและ  - มีผู้บริหารและสมาชกิ

สมาชกิสภาท้องถิน่ที่มาจากการ สภาท้องถิน่ที่มาจากการ

เลือกต้ัง เลือกต้ัง 

งบประมาณและที่มา



     6.4  พัฒนาการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเผยแพร่ความรู้เกีย่วกบั  -  เพื่อประชาสัมพันธ์การจดัเกบ็  - จดัฝึกอบรม 2 คร้ัง 20,000        20,000        15,000         - ประชาชนมีความรู้ กองคลัง

ภาษีท้องถิน่ ภาษีให้ประชาชนเขา้ใจและให้ หรือจดัท าเอกสาร (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ความเขา้ใจเกีย่วกบั

ความร่วมมือในการเสียภาษี เผยแพร่ความรู้จ านวน กฎหมายการช าระภาษี

700 ฉบับ  - ปัญหาขอ้ขดัแยง้ลดลง

 - จดัท าป้ายประชา-

สัมพันธ์

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพรายได้  - เพื่อให้การจดัเกบ็รายได้ทั่วถงึ  - จดักจิกรรมรณรงค์ 50,000        50,000        50,000         - เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึน้ กองคลัง

และการสร้างแรงจงูใจในการ และเป็นธรรมเป็นไปตามเป้าหมาย ส่งเสริมให้ประชาชน (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.)  - ปัญหาขอ้ขดัแยง้ลดลง

ช าระภาษี  - เพื่อสร้างแรงจงูใจให้ประชาชน มาช าระภาษี 

มีส่วนร่วมในการช าระภาษี  - จดัท าส่ือประชา-

สัมพันธ์

3 โครงการกอ่สร้างอาคารพาณิชย์  - เพื่อให้มีอาคารพาณิชยใ์ห้  - อาคารพาณิชยช์ัน้เดียว -             500,000       -              - ประชาชนได้เชา่สถานที่ กองคลัง

ชัน้เดียว (ให้เชา่) ขนาด 2 คูหา ประชาชนได้เชา่ท าการค้าขายได้ 2 คูหา จ านวน 1 หลัง (เงิน อปท.) ท าการค้าขาย

บริเวณตลาดสดแห่งใหม่  ม.8  - เพื่อสร้างรายได้ให้กบัเทศบาล  - เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึน้

ต.พนา  อ.พนา จ.อ านาจเจริญ

งบประมาณและที่มา



     6.4  พัฒนาการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาล (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการกอ่สร้างสถานธนานุบาล  - เพื่อให้มีสถานธนานุบาลบริการ  - กอ่สร้างสถาน 2,000,000    -             -              - เป็นแหล่งเงินทุน กองคลัง

ขา้งตลาดเทศบาลต าบลพนา ประชาชน ธนานุบาล อาคาร คสล. (เงินอดุหนุน) หมุนเวียนส าหรับบริการ

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

8.00 เมตร ยาว  10.00 เมตร ยาว 10.00 ม. หรือ  - เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึน้

หรือมีพื้นที่ใชส้อยไม่น้อยกว่า มีพื้นที่ใชส้อยไม่น้อยกว่า 

 160 ตร.ม 160 ตร.ม.

5 โครงการรับช าระภาษีนอกสถานที่  - เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่  - ชมุชนในเขตเทศบาล 10,000        10,000        10,000         - เทศบาลมีรายได้จากการ กองคลัง

ผู้เสียภาษี รวม 5 ชมุชน ปีละ 2 คร้ัง (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) จดัเกบ็เองเพิ่มขึน้ปีละ 

 - เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ 3-5% ต่อปี

เกีย่วกบัการช าระค่าภาษีและค่า

ธรรมเนียมใบอนุญาตให้แกผู้่อยูใ่น

ขา่ยต้องช าระภาษี

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเกบ็

รายได้และเพิ่มชอ่งทางการให้

บริการของเทศบาล

งบประมาณและที่มา



     6.4  พัฒนาการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาล (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการทบทวนและปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงการจดัท าแผนที่  - จดัเกบ็ขอ้มูลใหม่และ 275,000       275,000       275,000        - เทศบาลจดัเกบ็รายได้ กองคลัง

ขอ้มูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ภาษีระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงขอ้มูลเดิมของ (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) หมวดภาษีที่จดัเกบ็เองได้

ทรัพยสิ์น เพื่อให้มีขอ้มูลผู้อยูใ่นขา่ยต้อง งทรัพยสิ์นในเขตเทศบาล เพิ่มขึน้

เสียภาษีถกูต้องครบถว้น เพื่อน า เต็มพื้นที่ 2.8 ตร.กม.  - เทศบาลจดัเกบ็ภาษี

ขอ้มูลที่ได้ไปพัฒนาในระบบการ รวม 5 ชมุชน และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

จดัท าแผนที่ภาษีในระบบ  - จดัจา้งลูกจา้ง ได้ถกูต้องตามหลักเกณฑ์

คอมพิวเตอร์ โครงการในต าแหน่ง และเป็นธรรมต่อผู้ช าระภาษี

ชา่งแผนที่ภาษี 1 คน  - เทศบาลมีรายได้เพียงพอ

และเจา้หน้าที่บันทีก ในการพัฒนาการให้บริการ

ขอ้มูล 1 คน และ ประชาชน

พนักงานเกบ็เงิน 1 คน 

 - จดัซ้ือครุภณัฑ์และ

วัสดุในการปฏบิัติงาน

งบประมาณและที่มา



     6.4  พัฒนาการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาล (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการฝึกอบรมการจดัท าแผนที่  - เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและ  - ส่งเจา้หน้าที่เขา้รับ 40,000 40,000 40,000  - จดัท าแผนที่ภาษีและ กองคลัง

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น ทะเบียนทรัพยสิ์นให้เป็นระบบ การฝึกอบรมตาม (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) (เงินอดุหนุน) ทะเบียนทรัพยสิ์นจากระบบ

Ltax 3000, Ltaxmap, Gis คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย หลักสูตรที่จดัขึน้โดย มือเป็นระบบคอมพิวเตอร์

 - เพื่อพัฒนาเจา้หน้าที่ผู้ปฏบิัติ หน่วยงานของรัฐหรือ  - มีขอ้มูลผู้อยูใ่นขา่ยต้อง

ให้มีทักษะการท างานเพิ่มขึน้และมี องค์กรต่าง ๆ อยา่งน้อย ช าระภาษีที่ถกูต้องและเป็น

ประสิทธิภาพในการท างานเกีย่วกบั ปีละ 1 คร้ัง คร้ังละ ปัจจบุัน ง่ายต่อการ

การจดัท าแผนที่ภาษีฯ  1-3 คน ปฏบิัติงาน

 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ  - การจดัเกบ็รายได้มี

จดัเกบ็รายได้ให้สูงขึน้ ประสิทธิภาพมากขึน้

 - เพื่อให้มีขอ้มูลที่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือ  - ผู้บริหารสามารถ

ในการจดัเกบ็รายได้ในระบบที่ ตรวจสอบขอ้มูลได้ด้วย

ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ระบบคอมพิวเตอร์

งบประมาณและที่มา



     6.5  แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการประชาสมัพันธ์

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจดัท าระบบสารสนเทศ  - เพื่อจดัท าสารสนเทศของ  - จา้งเจา้หน้าที่จดัท า 100,000       100,000       100,000        - มีส่ือสารสนเทศ ส านักปลัด

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

ให้มีความทันสมัย  - จดัท าส่ือสารสนเทศ ได้รู้จกัแพร่หลาย

 - เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์องค์กร ประชาสัมพันธ์  

ให้เป็นที่รู้จกัแพร่หลายและโปร่งใส

2 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  - เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถงึ  - จดัท าส่ือเผยแพร่ 30,000        30,000        30,000         - ประชาชนได้ทราบ ส านักปลัด

กจิกรรมและผลงานของเทศบาล การด าเนินงานของเทศบาล วารสาร,แผ่นพับ, (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) กจิกรรมและผลการ

 - เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี รายงานกจิการ ด าเนินงานของเทศบาล

มีความโปร่งใสในการบริหารจดัการ  -เชา่เวลาสถานีวิทยุ  - มีความโปร่งใสในการ

 - เชา่พื้นที่เว็บไซต์ บริหารจดัการ

3 โครงการประชาสัมพันธ์  - เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้มูล  - จดัท าส่ือประชา- 20,000        20,000        20,000         - ประชาชนรับทราบ กองคลัง

งานจดัซ้ือ จดัจา้ง ขา่วสารงานจดัซ้ือจดัจา้งให้ สัมพันธ์, เอกสาร (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) (เงิน อปท.) ขอ้มูลขา่วสารการจดัซ้ือ

ประชาชนได้รับทราบและมีความ เผยแพร่, ส่ือมัลติมีเดีย จดัจา้งและมีความเขา้ใจ

เขา้ใจที่ถกูต้อง และอืน่ ๆ ถกูต้อง

 - เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ  - เกดิความโปร่งใสในการ

เกดิความโปร่งใสในการปฏบิัติงาน ปฏบิัติงาน

งบประมาณและที่มา



     6.5  แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการประชาสมัพันธ์  (ตอ่)

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจดัซ้ือกล้องพร้อม  - เพื่อบันทึกภาพ ขอ้มูลส าหรับ  - จดัซ้ือกล้องพร้อม 100,000  -  -  - การประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด

อปุกร์ส าหรับบันทึกภาพนิ่ง การประชาสัมพันธ์ ท าส่ือ อปุกรณ์ถา่ยภาพ DSLR (เงินอดุหนุน) ขอ้มูลขา่วสารในรูป

วิดีโอและเสียง ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ แบบต่าง ๆ

ขา่วสารของหน่วยงาน รวมถงึ มีความละเอยีดชดัเจน

การปรับปรุงส่ือประชาสัมพันธ์ มากขึน้รวดเร็ว 

ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย มีประสิทธิภาพและทันสมัย

มากขึน้

งบประมาณและที่มา




























