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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการจดักจิกรรมเชื่อม เพื่อใหเ้กดิการบรูณาการ และสร้าง จดักจิกรรมเชื่อมประสานระหว่าง อปท. 200,000 200,000 250,000 300,000 จ านวน 1.การปฏบิติังานมคีวามรวดเร็ว ส านกัปลัด

ประสานระหว่าง อปท. เครือขา่ยในการติดต่อประสานงาน เชน่ การประชมุ สัมมนาทางวิชาการ กจิกรรมที่ 2.สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ

การจดักจิกรรมเพื่อบรูณาการร่วมกนั ด าเนนิการ 3.มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั

2 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน จดัอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน คณะ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 21 1. การปฏบิติังานมปีระสิทธิภาพมากขึ้น ส านกัปลัด

การด าเนนิงาน ผู้บริหาร ผู้บริหาร สมาชกิสภา พนกังาน หมู่บา้น 2.บคุลากรมคีวามรู้ ความสามารถมากขึ้น กองคลัง

พนกังาน 3.ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น

4.การพฒันามคีวามกา้วหนา้

3 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน จดัอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน กลุ่ม 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 21 1. การปฏบิติังานมปีระสิทธิภาพมากขึ้น ส านกัปลัด

การด าเนนิงาน พนกังาน พนกังาน ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้ง หมู่บา้น 2.บคุลากรมคีวามรู้ ความสามารถมากขึ้น กองคลัง

ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้ง 3.ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น

4.การพฒันามคีวามกา้วหนา้

4 โครงการจดัท าแผนพฒันา เพื่อเปน็แนวทางในการพฒันาทอ้งถิ่น ประชมุ อบรม เพื่อจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิ่น 100,000 100,000 100,000 100,000 21 1.ชมุชนมทีศิทางการพฒันาที่ถกูต้อง ส านกัปลัด

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง และจดัท างบประมาณรายจา่ย ตามระเบยีบฯ หมู่บา้น 2.การต้ังงบประมาณมคีวามถกูต้อง

ประจ าปแีละเพิ่มเติม ตรงกบัความต้องการของประชาชน

3. ผู้บริหารมแีนวทางในการพฒันา

ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

                   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)

เทศบาลต าบลสนัทรายหลวง  อ าเภอสนัทราย  จงัหวดัเชยีงใหม่

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 5 การพัฒนาระบบการจดัการภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนที่มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และเปน็ธรรม

 ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่ 7 การบริหารจดัการบา้นเมอืงที่ดี
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ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

                   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

5 โครงการจดัท าแผนด าเนนิการ เพื่อก าหนดโครงการ/กจิกรรมที่จะ จดัท าแผนการด าเนนิงานตามระเบยีบ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 1.การปฏบิติังานมคีวามชดัเจน ส านกัปลัด

ด าเนนิการ คร้ัง 2.มแีผนในการปฏบิติังาน

3.ผู้บริหารมเีปา้หมายด าเนนิการ

6 โครงการจดัท าเทศบญัญติั เพื่อใหม้งีบประมาณรายจา่ยใน จดัท าเทศบญัญติังบประมาณรายจา่ย 50,000 50,000 50,000 50,000 1 1.มงีบประมาณส าหรับการพฒันา ส านกัปลัด

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี การบริหารงาน ประจ าปแีละเพิ่มเติม ตามระเบยีบฯ คร้ัง 2.แกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนใหก้บั

และเพิ่มเติม ประขาชน

3.ทอ้งถิ่นได้รับการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง

7 โครงการจดัท าเทศบญัญติั เพื่อใชใ้นการปฏบิติังานและบริการ จดัท าเทศบญัญติัที่เกี่ยวขอ้ง เชน่ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 1.การปฏบิติังานมปีระสิทธิภาพมากขึ้น ส านกัปลัด

ตามอ านาจหนา้ที่ ประชาชน สาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม ขยะ ขดุดินถมดิน คร้ัง 2.แกไ้ขปญัหาความเดือดร้อนใหก้บั กองชา่ง

สถานประกอบการ ฯลฯ ประชาชน กองคลัง

ฯลฯ

8 โครงการจดัท ามาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน จดัอบรม ชี้แจง การจดัท ามาตรฐาน 50,000 50,000 50,000 50,000 1 1.การปฏบิติังานมปีระสิทธิภาพมากขึ้น ส านกัปลัด

ควบคุมภายใน ควบคุมภายในของแต่ละส่วนตามระเบยีบฯ คร้ัง 2.จดุออ่นได้รับการแกไ้ข กองชา่ง

กองคลัง

ฯลฯ

9 โครงการจดัท าและปรับปรุง เพื่อใหก้ารจดัเกบ็ภาษมีปีระสิทธิภาพ จดัท าขอ้มลูแผนที่ภาษด้ีวยโปรแกรม 1,500,000 1,000,000 1,000,000 900,000 1 1. การจดัเกบ็ภาษมีปีระสิทธิภาพมากขึ้น กองคลัง

ระบบแผนที่ภาษแีละทะเบยีน มากขึ้น ส าเร็จรูป คร้ัง 2. ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว

ทรัพยสิ์น 3.มกีารจดัเกบ็ที่เปน็ระบบ
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ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

                   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

10 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อใหก้ารท างานใหม้ปีระสิทธิภาพ อบรม ประชมุ ชี้แจงและปรับปรุงระบบ 100,000 100,000 100,000 100,000 20 1.การท างานมปีระสิทธิภาพมากขึ้น ส านกัปลัด

การบนัทกึขอ้มลู มากขึ้น การบนัทกึขอ้มลู e-plan e-laas คน 2.ค้นหาขอ้มลูได้อยา่งรวดเร็ว กองชา่ง

ระบบ info ฯลฯ 3.ประชาชนได้รับความสะดวกในการ กองคลัง

รับบริการ

11 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่ เพื่อบริการประชาชน จดัหนว่ยเคล่ือนที่ส าหรับบริการประชาชน 500,000 500,000 500,000 500,000 21 1.ประชาชนเกดิความพงึพอใจ ส านกัปลัด

ด้านการจดัเกบ็ภาษ ีการสาธารณสุข หมู่บา้น 2.ลดขั้นตอนในการใหบ้ริการประชาชน กองชา่ง

และอื่น ๆ 3.ประชาชนได้รับความสะดวกในการ กองคลัง

ใหบ้ริการ ฯลฯ

12 โครงการเลือกต้ังผู้บริหาร เพื่อจดัการเลือกต้ังผู้บริหารและสมาชกิ จดัการเลือกต้ัง ตามที่คณะกรรมการการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กจิกรรม 1. ประชาชนมส่ีวนร่วมในการเลือกต้ัง ส านกัปลัด

และสมาชกิสภาทอ้งถิ่น สภาทอ้งถิ่น กรณีครบวาระ หรือ เลือกต้ังก าหนด กรณีครบวาระ ยบุสภา โครงการ 2.ทอ้งถิ่นได้ผู้บริหารงาน

หรือแทนต าแหนง่ที่ว่าง แทนต าแหนง่ที่ว่าง หรือกรณีอื่น ๆ 3.การบริหารงานมปีระสิทธิภาพมากขึ้น

13 โครงการประเมนิความพงึพอใจ เพื่อใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขและ จดัท าแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 1.ได้ปรับปรุงแกไ้ขการท างาน ส านกัปลัด

ของประชาชนต่อการด าเนนิงาน พฒันาการบริการใหม้ปีระสิทธิภาพ การสังเกต จากประชาชนในการใหบ้ริการ คร้ัง 2.การท างานมปีระสิทธิภาพมากขึ้น
ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง ของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 3.ประชาชนมส่ีวนร่วมในการพฒันา

ทอ้งถิ่น

14 โครงการติดตามและประเมนิผล เพื่อใชใ้นการปรับปรุงการปฏบิติังาน ติดตามและประเมนิผลการด าเนนิงานของ 50,000 50,000 50,000 50,000 1 1.ได้ปรับปรุงแกไ้ขการท างาน ส านกัปลัด

การด าเนนิงานตามแผนพฒันา ใหม้ปีระสิทธิภาพมากขึ้น คณะกรรมการฯ ประจ าปี คร้ัง 2.การท างานมปีระสิทธิภาพมากขึ้น

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง 3.ประชาชนมส่ีวนร่วมในการพฒันา

ทอ้งถิ่น
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 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

                   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

15 โครงการเงินประโยชนต์อบแทน เพื่อเปน็ขวัญและก าลังใจแกพ่นกังาน ค่าตอบแทนบคุลากรที่ปฏบิติัราชการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 1.พนกังานเจา้หนา้ที่มขีวัญและก าลังใจ ส านกัปลัด

อื่นเปน็กรณีพเิศษ (เงินรางวัล และลูกจา้ง อนัเปน็ประโยชนต่์อ อปท. คร้ัง ในการปฏบิติังาน

ประจ าป)ี 2.การปฏบิติังานมปีระสิทธิภาพมากขึ้น

3.พนกังานมแีรงจงูใจในการท างาน

16 โครงการจดัเกบ็ขอ้มลูพื้นฐาน เพื่อน าขอ้มลูไปใชใ้นการจดัท าแผน จดัเกบ็ขอ้มลูและบนัทกึขอ้มลูที่เปน็ระบบ 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 1.มขีอ้มลูในการจดัท าแผนพฒันา ส านกัปลัด

ของ อปท. พฒันาทอ้งถิ่น 80 2.แผนตรงตามความต้องการของ

ประชาชน

3.เปน็ขอ้มลูในการพฒันาทอ้งถิ่น

17 โครงการส่งเสริม สนบัสนนุ 1. เพื่อวางแผนในการพฒันาชมุชน สนบัสุนวัสดุ อปุกรณ์ บคุลากร งบประมาณ 100,000 100,000 100,000 100,000 21 1.ชมุชนมทีศิทางในการพฒันาตนเอง ส านกัปลัด

บรูณาการ การขบัเคล่ือนการจดั 2 เพื่อสนบัสนนุการขบัเคล่ือนแผนชมุชน ในการอบรมใหค้วามรู้ในการจดัท าแผน หมู่บา้น 2.ชมุชนได้รับการพฒันาอยา่งเหมาะสม

ท าแผนชมุชน แบบบรูณาการ โดยยึดถือกระบวนการประชาธิปไตยในชุมชน 3.ประชาชนมคีวามพงึพอใจ

4.ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในชุมชน

18 โครงการจดังานพระราชพธิี เพื่อแสดงออกถงึความจงรักภกัดี จดังานรัฐพธิี ราชพธิีและวันส าคัญต่าง  ๆ 900,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1.ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ส านกัปลัด

รัฐพธิีและวันส าคัญต่างๆ ต่อสถาบนัชาติ ศาสนา และ เชน่ วันแมแ่หง่ชาติ วันพอ่แหง่ชาติ และ กจิกรรมที่ 2.ประชาชนมคีวามสามคัคี

พระมหากษตัริย์ วันปยิมหาราช ฯลฯ ด าเนนิการ 3.สืบสานประเพณีอนัดีงาม

19 โครงการจดังาน นทิรรศการ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม จดังาน จดันทิรรศการ หรือประกวดแขง่ขนั 350,000 400,000 400,000 350,000 จ านวน 1. สร้างความสามคัคี ส านกัปลัด

และประกวดแขง่ขนัต่าง ๆ ในการจดักจิกรรมต่าง ๆ เชน่ รวมพลังต้านยาเสพติด เปน็ต้น กจิกรรมที่ 2. ประชาชนมส่ีวนร่วมในกจิกรรม

ด าเนนิการ
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

                   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

20 โครงการจดัต้ังและปรับปรุง เพื่อจดัหาวัสดุอปุกรณ์ส าหรับศูนย์ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดต้ังและปรับปรุง 70,000 80,000 90,000 90,000 1 1.ศูนยข์อ้มลูขา่วสารมปีระสิทธิภาพ ส านกัปลัด

ศูนยข์อ้มลูขา่วสารและรับเร่ือง ขอ้มลูขา่วสาร ศูนยฯ์ แหง่ 2. ประชาชนสามารถหาขอ้มลูได้

ราวร้องทกุข์ อยา่งเปน็ปจัจบุนั

21 โครงการฝึกอบรมและ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิติังาน จดัอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน คณะ 300,000 350,000 350,000 400,000 30 1. การปฏบิติังานมปีระสิทธิภาพมากขึ้น ส านกัปลัด

สัมมนา ผู้บริหาร ผู้บริหาร สมาชกิสภา พนกังาน คน 2.บคุลากรมคีวามรู้ ความสามารถมากขึ้น

สมาชกิสภา พนกังาน ทั้งที่จดัเองและเขา้ร่วมกบัหนว่ยงานอื่น 3.ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น

พนกังานจา้ง 4.การพฒันามคีวามกา้วหนา้

22 โครงการจดัเกบ็ขอ้มลูพื้นฐาน เพื่อน าขอ้มลูไปใชใ้นการจดัท าแผน จดัอบรม สนบัสนนุวัสดุ อปุกรณ์ 300,000 350,000 350,000 350,000 21 1.แผนพฒันามปีระสิทธิภาพ ส านกัปลัด

เพื่อการจดัท าแผนพฒันา พฒันาเทศบาล การบนัทกึขอ้มลู ฯลฯ หมู่บา้น 2.หมู่บา้นได้รับการพฒันาที่ถกูต้อง

เทศบาล ตรงกบัความต้องการของประชาชน

23 โครงการประชาสัมพนัธ์ เพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มลูขา่วสารให้ รณรงค์ จดัท าเอกสารประชาสัมพนัธ์ 40,000 50,000 50,000 50,000 3 1.ประชาชนได้รับรู้ขอ้มลูขา่วสารอยา่ง ส านกัปลัด

งานของเทศบาล ประชาชนได้รับทราบอยา่งทั่วถงึ แผ่นพบั สถานวีิทยชุมุชน ฯลฯ คร้ัง ทั่วถงึ คลัง

ชา่ง

สาธารณสุข

24 โครงการรักษาและปรับปรุง เพื่อบ ารุงรักษาครุภณัฑ์ใหส้ามารถ ซ่อมแซม ปรับปรุง ครุภณัฑ์ใหใ้ชง้านได้ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กจิกรรม 1.ครุภณัฑ์ได้รับการบ ารุงรักษา ส านกัปลัด

ครุภณัฑ์ ใชง้านได้ตามปกติ ตามปกติ โครงการ สามารถใชง้านได้ตามปกติ ชา่ง

2.อ านวยความสะดวกในการปฏบิติังาน คลัง

ของเจา้หนา้ที่ สธ/สว
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

                   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

25 โครงการรักษาและปรับปรุง เพื่อบ ารุงรักษาส่ิงกอ่สร้างใหส้ามารถ รายจา่ยที่เกดิขึ้นเนื่องจากการปรับปรุงที่ดิน 6,500,000 6,800,000 7,000,000 7,200,000 กจิกรรม 1.ที่ดินและส่ิงก่อสร้างได้รับการบ ารุงรักษา ส านกัปลัด

ที่ดินและส่ิงกอ่สร้าง ใชง้านได้ตามปกติ หรือส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงมิใช่เป็นการซ่อมแซมตามปกติ โครงการ สามารถใชง้านได้ตามปกติ ชา่ง
ได้แก ่ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ า ,เมรุสุสานชมุชน 2.อ านวยความสะดวกในการปฏบิติังาน คลัง
หอ้งน้ าสาธารณะ ,ส่ิงก่อสร้างสถานทีร่าชการ ฯลฯ ของเจา้หนา้ที่ สธ/สว

26 โครงการเสริมสร้างการปอ้งกนั 1. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการ จดัอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร 50,000 50,000 50,000 50,000 1 1. การปฏบิติังานมปีระสิทธิภาพมากขึ้น ส านกัปลัด
และปราบปรามการทุจริต ท างานที่สุจริตโปร่งใสส าหรับ จนท.  สมาชกิสภา พนกังาน โครงการ 2.บคุลากรมคีวามรู้ ความสามารถมากขึ้น
ในการปฏติิงาน 2.เพื่อปอ้งกนัการเกดิผลประโยชน์ ทั้งที่จดัเองและเขา้ร่วมกบัหนว่ยงานอื่น 3.ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น

ทบัซ้อนการปฏบิติัราชการ 4.เพิ่มประสิทธิภาพการท างานที่สุจริตโปร่งใส

27 โครงการปรับปรุงส านกั เพื่อปรับปรุงหอ้งและพฒันาระบบ ปรับปรุงระบบโปรแกรมทะเบยีนราษฎร์ 200,000 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุง 1.ระบบมคีวามสมบรูณ์ ส านกัปลัด

ทะเบยีนทอ้งถิ่นเทศบาล ขอ้มลูใหเ้หมาะสม ปรับปรุงหอ้งทะเบยีนราษฎร์ ปลีะ 1 คร้ัง 2.การใหบ้ริการมปีระสิทธิภาพ

ต าบลสันทรายหลวง 3.มคีวามรวดเร็วในการใหบ้ริการ

28 โครงการจดัหาวัสดุ อปุกรณ์ เพื่อใชใ้นการปฏบิติังานของเจา้หนา้ที่ จดัหาวัสดุอปุกรณ์ส าหรับใชใ้นการปฏบิติั 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กจิกรรม 1.ประชาชนได้รับบริการอยา่งรวดเร็ว ส านกัปลัด

ในการชว่ยเหลือประชาชน งานและบริการประชาชน เช่น โต๊ะ เกา้อี ้ฯลฯ /โครงการ 2.เจา้หนา้ที่ปฏบิติังานได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ

29 โครงการจัดท าเวทีประชาพิจาณา ส่งเสริมใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมใน จดัเวทแีสดงความคิดเหน็ในเร่ืองที่มผีล 300,000 300,000 300,000 300,000 5 1.ประชาชนมส่ีวนร่วมในการออกเสียง ส านกัปลัด

หรือประชาคมเมอืง ระดับ การพฒันาชมุชนของตนเอง กระทบโดยตรงกบัประชาชน โดยเชญิ เร่ือง 2.ชมุชนได้รับการพฒันาโดยคนชมุชน

เทศบาล หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งร่วมชี้แจง 3.ประชาชนได้รับรู้ขา่วสารที่เกดิขึ้นใน

ชมุชนของตนเอง
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

                   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

30 โครงการจดัท า/ทบทวน ส่งเสริมใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในการ จดัเวทปีระชาคมระดับหมู่บา้น เพื่อรวบรวม 200,000 200,000 200,000 200,000 21 1.ประชาชนมส่ีวนร่วมในการพฒันาชมุชน ส านกัปลัด

แผนหมู่บา้น/ชมุชน แสดงความคิดเหน็ในการพฒันาชมุชน ปญัหาความเดือดร้อนของประชาชน โดย หมู่บา้น ของตนเอง

สนบัสนนุ วัสดุ อปุกรณ์ เจา้หนา้ที่ อ านวย 2. ชมุชนมทีศิทางการพฒันาที่ถกูต้อง

ความสะดวกในการจดัท าแผนชมุชน และเหมาะสม

31 โครงการจดัท าเวทปีระชาคม ส่งเสริมใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในการ จดัเวทปีระชาคมระดับต าบล รับฟงัปญัหา 200,000 200,000 200,000 200,000 21 1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ส านกัปลัด

ระดับต าบล แสดงความคิดเหน็ในการพฒันาทอ้งถิ่น ความเดือดร้อนของประชาชน บรรจใุนแผน หมู่บา้น ของตนเอง

พฒันาเทศบาล 2. ทอ้งถิ่นมทีศิทางการพฒันาที่ถกูต้อง

และเหมาะสม

32 โครงการประชาสัมพนัธ์ เพื่อประชาสัมพนัธ์ ขา่วสาร กจิกรรม ประชาสัมพนัธข์่าวสาร กจิกรรม การด าเนนิงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 50 1. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ส านกัปลัด

ขอ้มลูขา่วสารของเทศบาล ใหก้บัประชาชนได้รับทราบ ต่าง ๆ ตามส่ือต่าง ๆ เช่น วิทยุ เสียงตามสาย กจิกรรม 2.ประชาชนมส่ีวนร่วมในการพฒันา ชา่ง

ต าบลสันทรายหลวง แผ่นพบั ใบปลิว วารสาร ปา้ย เว็ปไซต์ ฯลฯ 3.ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น คลัง

สาสุข

33 โครงการปรับปรุงศูนยข์อ้มลู เพื่อปรับปรุงสถานที่เผยแพร่ขอ้มลู ปรับปรุงหอ้งศูนยข์อ้มลูขา่วสาร เชน่ 100,000 100,000 100,000 100,000 1 1.ศูนยม์คีวามเปน็ระเบยีบเรียบร้อย ส านกัปลัด

ข่าวสารและรับเร่ืองราวร้องทุกข์ ขา่วสารใหก้บัประชาชนได้รับทราบ ตู้ โต๊ะ เกา้อี้ คอมพวิเตอร์ อนิเตอร์เนต็ คร้ัง 2.ประชาชนได้รับรู้ขา่วสารอยา่งรวดเร็ว

วัสดุ อปุกรณ์ที่จ าเปน็ ฯลฯ 3.ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น

34 โครงการติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์ เพื่อประชาสัมพนัธ์ ขา่วสาร กจิกรรม ติดต้ังปา้ยขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 4 1.ประชาชนได้รับทราบขา่วสารมากขึ้น ส านกัปลัด

การด าเนนิงานของเทศบาล ปา้ย 2.ประชาชนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมมากขึ้น ชา่ง

3.ประชาชนเกดิความพงึพอใจ คลัง

สาธารณสุข
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เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

 (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

                   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

35 ติดต้ังปา้ยประชาสัมพนัธ์ เพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มลูขา่วสารให้ จดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ ปา้ยรณรงค์ต่างๆ 200,000 200,000 200,000 200,000 21 1.ประชาชนได้รับรู้ขอ้มลูขา่วสารอยา่ง ส านกัปลัด

ประจ าหมู่บา้น ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอยา่งทั่วถงึ ป้ายบริการสาธารณะ ป้ายข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ หมุ่บา้น ทั่วถงึ

ประจ าหมู่บา้น จ านวน 21 หมู่บา้น 2.ประชาชนมส่ีวนร่วมในกจิกรรมมากขึ้น

3.ประชาชนเกดิความพงึพอใจ

36 โครงการส่งเสริมการมส่ีวนร่วม เพื่อใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในการเมอืง อบรม ประชมุ ชี้แจง ประชาสัมพนัธ์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 21 1.ประชาชนมส่ีวนร่วมในการเมอืง ส านกัปลัด

ในการเมอืงการปกครอง การปกครอง รณรงค์ใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วม และพทิกัษไ์ว้ หมู่บา้น การปกครอง
เพื่อพิทักษ์ไวซ่ึ้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ 2.ประชาชนตระหนกัถงึความส าคัญ

เร่ืองการเมอืง

37 โครงการรักน้ า รักปา่ รักษา 1.เพื่ปรับปรุง และบรุงรักษาโครางการอัน สนับสนุนโครงการพระราชด าริ เช่น การสร้าง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 5 1. ประชาชนมคีวามสามคัคี ส านกัปลัด

แผ่นดิน เนื่องจากพระราชด าริ ฝาย แกม้ลิง สระสาธารณะ หรือการพฒันา กจิกรรม 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนืองจาก

2.เพื่อขยายผลโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรม แหล่งน้ าอื่นๆ ในพื้นที่ขาดแคลน และพื้นที่ พระราชด าริ

3. เพื่อส่งเสริมรักษาทรัพยากรธรรมชาติ แหง้แล้ง การสร้างภาชนะกกัเกบ็น้ า อปุโภค 3. ส่งเสริมและปกปอ้งสถาบนั

38 จัดท าแผนด าเนินการแผนพัฒนา 1. เพื่อจดัท าแผนด าเนนิการใหเ้กดิ ส ารวจน้ าเพื่อการเกษตร ส าหรับอปุโภค 150,000 150,000 150,000 150,000 21 1. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาและตอบ ส านกัปลัด

เศรษฐกจิพอเพยีงถิ่น (ด้านการ ประสิทธิภาพ บริโภค ส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม เชน่ หมู่บา้น สนองความต้องการของชมุชน

เกษตรและแหล่งน้ า) LSEP 2. เพื่อขยายผลใหเ้กดิรูปธรรม ฝึกอบรม ส่งเสริมอุปกรณ์ จัดท าแผน สนับสนุน 2. พฒันาคุณภาพชวีิตภายในชมุชน

3. เพื่อติดตามและประเมนิผลแผน งบประมาณ จดัหาแหล่งน้ าหรือขดุเจาะ ฯลฯ 3. พัฒนาแหล่งน้ าชุมชน เพื่อุปโภค บริโภค


