รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕9 - ๒๕61)
เทศบาลตาบลศรีสนุ ทร
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 พัฒนาองค์กรให้มสี มรรถนะในระดับสากล เพื่อรองรับการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดภูเก็ตที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหารให้มปี ระสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส่ มุง่ เน้นประชาชน
แนวทางที่ 1 สนับสนุน และส่งเสริมความรู้เข้าใจ เกีย่ วกับกิจกรรมของเทศบาลให้แก่ประชาชน
งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
2560
๒๕61
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ผลผลิตของโครงการ)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
1 โครงกำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์
กิจกรรมของเทศบำล

- เพื่อจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรกิจกรรมต่ำง ๆ ของเทศบำลฯ
ในรูปแบบที่หลำกหลำกหลำย
- เพื่อให้เกิดกำรสื่อสำรที่ดรี ะหว่ำง
หน่วยงำนภำยในและภำยนอก

ดำเนินกำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์
ต่ำง ๆทั้งในและนอกสถำนที่
-จัดกิจกรรมเสนอผลกำรปฏิบตั งิ ำนของ
เทศบำล
-จัดทำวำรสำร แผ่นพับ จดหมำยข่ำว
กำรจัดนิทรรศกำรเผยแพร่กจิ กรรม
เป็นต้น
-จัดทำสปอตวิทยุ,โทรทัศน์ทอ้ งถิ่น,เสียง
ตำมสำยและอื่น ๆ
-จัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติในรูปแบบต่ำง ๆ

100,000

200,000

ตัวชีว้ ัด (KPI)

300,000 จำนวนครั้งที่ได้มกี ำร
ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์
ในปีงบประมำณ

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ
ประชำชนเข้ำใจกิจกรรม
ของเทศบำล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด

แนวทางที่ 1 สนับสนุน และส่งเสริมความรู้เข้าใจ เกีย่ วกับกิจกรรมของเทศบาลให้แก่ประชาชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงกำรเทศบำลเคลื่อนที่พบ
ประชำชน

-เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน
-เพื่อให้ประชำชนเข้ำใจบทบำท
หน้ำที่ของเทศบำลฯ
-เพื่อให้ประชำชนได้รับบริกำรจำก
ภำครัฐ

จัดจุดบริกำรจำกส่วนรำชกำรในจังหวัด
ภูเก็ต อบรมอำชีพกำรให้บริกำรให้
คำปรึกษำด้ำนกฏหมำย,กำรซ่อมแซม
เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้ำและถ่ำย
น้ำมันเครื่องรถจักรยำนยนต์และอื่น ๆ

3 โครงกำรดำเนินกิจกรรมเนื่องใน
วันพ่อแห่งชำติ (5 ธันวำฯ)

เพื่อให้ประชำชนสำนึกในพระมหำ จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชำชนเกิดควำม
กรุณำธิคณ
ุ ขององค์พระมหำกษัตรีย์ สำนึกถึงในพระมหำกรุณำธิคณ
ุ ปีละ
และพระบรมวงศำนุวงศ์
1 ครัง้
-ทำบุญตักบำตรพระสงค์ตอนเช้ำ
-จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวำยพระพร
เทิดไท้องค์รำชำ
-จัดกิจกรรมปล่อยพันธุป์ ลำ
-มอบโล่และของที่ระลึกแก่พอ่ ดีเด่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
2560
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-ประชำชนได้รับบริกำร
สำนักปลัด
จำกภำครัฐ
-ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
- ประชำชนเข้ำใจบทบำท
หน้ำที่ของเทศบำล

100,000

200,000

300,000 ร้อยละของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมเมื่อเทียบกับ
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ

260,000

520,000

780,000 ระดับควำมสำเร็จในกำร ประชำชนสำนึกในพระ
มหำกรุณำธิคณ
ุ ขององค์
ดำเนินกิจกรรม
พระมหำกษัตริย์ พระบรม
วงศำนุวงศ์

สำนักปลัด

แนวทางที่ 1 สนับสนุน และส่งเสริมความรู้เข้าใจ เกีย่ วกับกิจกรรมของเทศบาลให้แก่ประชาชน
ที่

โครงการ

4 โครงกำรจัดงำนวันแม่แห่งชำติ
(12 สิงหำมหำรำชินี)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชำชนสำนึกในพระมหำ จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชำชนเกิดควำม
กรุณำธิคณ
ุ ของสมเด็จพระนำงเจ้ำ สำนึกถึงในพระมหำกรุณำธิคณ
ุ ปีละ
ฯและ พระบรมวงศำนุวงศ์
1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
2560
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
260,000 520,000

- ทำบุญตักบำตรพระสงฆ์ตอนเช้ำ
-จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวำยพระพร
เทิดไท้องค์รำชำ
-จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลำ
-มอบโล่และของที่ระลึกแก่แม่ดเี ด่น
5 จัดกิจกรรมวันเทศบำล 24 เม.ย - เพื่อเป็นกำรรำลึกถึงควำมสำคัญ จัดกิจกรรมวันเทศบำลในวันที่ 24
ของทุกปี
และควำมเป็นมำของกำรก่อตัง้
เมษำยนของทุกปี ดังนี้
เทศบำลฯ
- ทำบุญตักบำตร
- เพื่อให้บคุ ลำกรมีควำมรัก ควำม - จัดนิทรรศกำรวันเทศบำลฯ
ผูกพัน ควำมสำมัคคี ซึง่ ก่อให้เกิด - จัดแข่งขันกีฬำเชือ่ มสัมพันธ์
ผลดีตอ่ กำรปฏิบตั หิ น้ำที่รำชกำร - ทำกิจกรรมสำธำรณประโยชน์อนื่ ๆ
มำกขึน้

50,000 100,000

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

780,000 ระดับควำมสำเร็จในกำร ประชำชนสำนึกในพระ
มหำกรุณำธิคณ
ุ ขององค์
ดำเนินกิจกรรม
พระมหำกษัตริย์ พระ
บรมวงศำนุวงศ์

สำนักปลัด

ทำให้ทุกคนตระหนักถึง
ประวัตคิ วำมเป็นมำของ
เทศบำล

สำนักปลัด

150,000 ร้อยละของบุคลำกรที่
เข้ำร่วมกิจกรรม

แนวทางที่ 1 สนับสนุน และส่งเสริมความรู้เข้าใจ เกีย่ วกับกิจกรรมของเทศบาลให้แก่ประชาชน
ที่

โครงการ

6 จัดกิจกรรมวันท้องถิน่ ไทย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเป็นกำรรำลึกถึงควำมสำคัญ - จัดกิจกรรมวันท้องถิน่ ไทยวันที่ 18
และควำมเป็นมำของท้องถิน่ ไทย มีนำคม ของทุกปี ดังนี้

7 โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยแก่ เพื่อส่งเสริมให้เยำวชนในพื้นที่
เยำวชนในพื้นที่
เข้ำใจในประชำธิปไตยที่แท้จริง

- วำงพวงมำลำฯ รัชกำลที่ 5
- จัดนิทรรศกำรวันท้องถิน่ ไทย
- จัดกิจกรรมสำธำรณประโยชน์อนื่ ๆ
จัดอบรมกลุม่ เยำวชนในพื้นที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
20,000

40,000

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

60,000 ร้อยละของบุคลำกร ทำให้ทุกคนตระหนักถึง
ในสังกัดที่เข้ำร่วมกิจกรรมควำมสำคัญของกำร
ปกครองส่วนท้องถิน่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สำนักปลัด

50,000 100,000

150,000 จำนวน 1 ครั้งในปีงบ
ประมำณ

ให้เยำวชนเกิดควำมเข้ำใจ สำนักปลัด
และใช้ประชำธิปไตยในทำง (ฝ่ำยปกครอง)
ที่ถูกต้อง

8 โครงกำรพัฒนำให้ควำมรู้เกีย่ วกับ เพื่อเสริมสร้ำงและให้ควำมรู้เกีย่ ว
กฎหมำยแก่ประชำชนผูน้ ำชุมชน กับกฎหมำยแก่ประชำชน
ในพื้นที่

จัดอบรมให้แก่ผนู้ ำชุมชนและประชำชน
ในพื้นที่ ทั้ง 8 หมู่

50,000 100,000

150,000 จำนวน 1 ครั้งในปีงบ
ประมำณ

ให้ผู้นำชุมชนและประชำชน สำนักปลัด
ได้มคี วำมรู้เรื่องกฎหมำย (ฝ่ำยปกครอง)
เบื้องต้น และสำมำรถนำมำ
ใช้ในกำรดำเนินชีวิตใน
ปัจจุบนั ได้

9 โครงกำรเสริมสร้ำงควำมปรอง
ดองสมำนฉันท์แก่ประชำชนใน
พื้นที่

จัดอบรมให้แก่ผนู้ ำชุมชนและประชำชน
ในพื้นที่ ทั้ง 8 หมู่

50,000 100,000

150,000 จำนวน 1 ครั้งในปีงบ
ประมำณ

ประชำชนมีควำมปรองดอง สำนักปลัด
สมำนฉันท์ในพื้นที่
(ฝ่ำยปกครอง)

เพื่อส่งเสริมควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ให้เกิดขึน้ ในชุมชน

แนวทางที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน

ที่

โครงการ

1 ประเมินผลกำรปฎิบตั ริ ำชกำร
ประจำปี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเป็นกำรสะท้อนผลกำร
สำรวจควำมพึงพอใจในงำนบริกำร
ปฎิบตั งิ ำนของเทศบำลอย่ำง
อย่ำงน้อย ปีละ 1 ครั้ง
แท้จริงและได้รับข้อมูลป้อนกลับ
เพื่อนำมำพัฒนำกำรปฎิบตั ริ ำชกำร

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
40,000

80,000

2 โครงกำรจัดกิจกรรมของเทศบำล -เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดทำ จัดกิจกรรมบูรณำกำรร่วมกับ
โดยบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอืน่ โครงกำรต่ำง ๆ ของเทศบำลให้
หน่วยงำนอืน่ อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง
สำมำรถบริกำรประชำชนได้มำกขึน้

100,000 200,000

3 โครงกำรพัฒนำข้อมูลบริกำร
กองงำนต่ำง ๆ และประชำชน
สำธำรณะโดยใช้ฐำนข้อมูลระบบ สำมำรถนำข้อมูลในกำรให้บริกำร
แผนที่ภำษี
ประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ

120,000

ประชำชนในพื้นที่ได้รับฐำนข้อมูลอย่ำง
รวดเร็วเทศบำลตำบลศรีสุนทร
สำมำรถนำข้อมูลจำกโปรแกรมระบบ
สำรสนเทศภูมศิ ำสตร์มำใช้งำน

-

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

120,000 ร้อยละของควำมพึงพอใจ เทศบำลนำข้อมูลมำ
ปรับปรุงบริกำรให้ดยี งิ่ ขึน้
ในกำรปฏิบตั งิ ำน

สำนักปลัด

300,000 ระดับควำมสำเร็จในกำร ประชำชนได้รับบริกำร
จำกกิจกรรมทีเ่ ทศบำล
ดำเนินกิจกรรม
จัดร่วมกับหน่วยงำนอืน่
มำกขึน้

สำนักปลัด

-

ระยะเวลำในกำรนำข้อมูลเทศบำลฯสำมำรถใช้
ออกจำกระบบ
ฐำนข้อมูลจำกโปรแกรม
ระบบสำรสนเทศภูมศิ ำสตร์

กองคลัง

แนวทางที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

4 โครงกำรเพิ่มทำงเลือกใหม่ในกำร
ชำระภำษีทอ้ งถิ่นผ่ำนธนำคำร

เพื่อให้ประชำชนผู้มหี น้ำที่ชำระ
ภำษีสำมำรถชำระภำษีผ่ำนช่อง
ทำงธนำคำรได้อกี หนึ่งช่องทำง

เพื่อพัฒนำระบบกำรจัดเก็บให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นเพิ่มช่ำงทำงกำร
ชำระภำษี

10,000

5 โครงกำรจัดทำระบบเก็บค่ำขยะ
โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพำ
(Tablet)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบตั งิ ำนบนระบบคอมพิวเตอร์
ให้มำกขึน้

200,000
เพื่อพัฒนำระบบเก็บค่ำขยะให้มี
ประสิทธิภำพและรวดเร็วในกำรทำงำน

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

จำนวนผู้ชำระภำษีผ่ำน
ธนำคำร

- ประชำชนสำมำรถมีช่อง
ทำงชำระภำษีเพิ่มขึ้น
- รำยได้เทศบำลเพิ่มขึ้น

กองคลัง

-

-

- เจ้ำหน้ำที่ลดระยะเวลำ 1. ลดระยะเวลำในกำร
ในกำรทำงำนลงอย่ำงน้อย จัดเก็บค่ำขยะโดยลดขัน้
30 %
ตอนของกำรจัดเก็บข้อมูล
-มีข้อมูลในกำรจัดเก็บค่ำ และประมวลผล
ขยะที่ถูกต้องแม่นยำ
2.บริกำรประชำชนได้
รวดเร็ว
100 %
- สำมำรถสรุปจำนวน 3.มีวำงแผนกำร
เงินที่จัดเก็บได้ในแต่ละ ให้บริกำรด้ำนบริหำร
จัดกำรขยะได้ดยี งิ่ ขึน้
วันได้ทันที

กองคลัง

แนวทางที่ 3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ที่จาเป็น และทันสมัยไว้ใช้งาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงกำรจัดซือ้ รถยนต์บรรทุก
ดีเซล แบบดับเบิล้ แคบ จำนวน
1 คัน

- เพื่อจัดซือ้ รถยนต์ในกำรปฏิบตั ิ
รำชกำรของกองกำรศึกษำและ
เทศบำลตำบลศรีสุนทร

2 โครงกำรจัดซือ้ โต๊ะคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 ตัว

เพื่อจัดซือ้ โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับ จัดซือ้ โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว
กำรปฏิบตั งิ ำนกองกำรศึกษำ

3 โครงกำรจัดซือ้ เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อให้กองกำรศึกษำมีวัสดุ
อุปกรณ์ที่มปี ระสิทธิภำพในกำร

ปฏิบตั ิ
4 โครงกำรจัดซือ้ ตูเ้ ก็บเอกสำรชนิด เพื่อให้กองกำรศึกษำมีวัสดุ
เหล็ก 4 ลิน้ ชัก
อุปกรณ์ที่มปี ระสิทธิภำพในกำร

จัดซือ้ รถยนต์บรรทุกแบบดีเซล
ดับเบิล้ แคบ จำนวน 1 คัน

จัดซือ้ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีจำนวน
2 เครื่อง
จัดซือ้ ตูเ้ ก็บเอกสำรเหล็ก 4 ลิน้ ชัก
จำนวน 1 ตู้

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

787,000

-

-

รถบรรทุกที่มคี ณ
ุ ภำพ เทศบำลตำบลศรีสุนทรมี กองกำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์ รถยนต์บรรทุกในกำร
ปฏิบตั ริ ำชกำร

5,000

-

-

โต๊ะวำงคอมพิวเตอร์
ที่มคี ณ
ุ ภำพ

32,000

-

-

7,000

-

-

ปฏิบตั ิ
5 โครงกำรจัดซือ้ ตูเ้ ก็บเอกสำรชนิด เพื่อใช้เก็บเอกสำรด้ำนงำนกำรเงิน ตูเ้ ก็บเอกสำร จำนวน 1 ตู้
รำงเลือ่ น จำนวน 1 ตู้
และบัญชี

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

ตัวชีว้ ัด (KPI)

กองกำรศึกษำมีอปุ กรณ์ กองกำรศึกษำ
ในกำรทำงำนที่มปี ระสิทธิ

ภำพ
อุปกรณ์ที่มมี ำตรฐำน กองกำรศึกษำมีอปุ กรณ์ กองกำรศึกษำ
สอดคล้องกับมำตรฐำน ในกำรทำงำนที่มปี ระสิทธิ
ครุภณ
ั ฑ์
ภำพ
ตูเ้ อกสำรชนิดเหล็กที่มี กองกำรศึกษำมีอปุ กรณ์ กองกำรศึกษำ
คุณภำพ
ในกำรทำงำนที่มปี ระสิทธิ
ภำพ

70,000

-

-

มีเอกสำรครบถ้วน เมือ่ เอกสำรที่จัดเก็บสำมำรถ
มีกำรตรวจสอบ
ค้นหำง่ำยเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองคลัง

แนวทางที่ 3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ที่จาเป็น และทันสมัยไว้ใช้งาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6 จัดซือ้ ตูเ้ หล็กเก็บเอกสำร จำนวน เพื่อใช้เก็บเอกสำรด้ำนงำนกำรเงิน ตูเ้ หล็ก 2 บำน จำนวน 4 ตู้
4 ตู้
และบัญชี และงำนจัดเก็บ
รำยได้

20,000

-

-

มีเอกสำรครบถ้วน เมือ่ เอกสำรที่จัดเก็บสำมำรถ
มีกำรตรวจสอบ
ค้นหำง่ำยเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

7 โครงกำรจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนัก- เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงำน จำนวน
ปฏิบตั งิ ำนงำนบัญชีและกำรเงินและ 3 เครื่อง
งำน (งำนบัญชีและกำรเงิน)
งำนจัดเก็บรำยได้ของกองคลัง
2 เครื่อง และงำนจัดเก็บรำยได้
2.เครื่องสำรองไฟฟ้ำขนำด800VA
จำนวน 3 เครื่อง
(1 เครื่อง) จำนวน 3 เครื่อง

68,700

-

-

- งำนกำรเงินร้อยละของ สำมำรถใช้เก็บข้อมูลได้
กองคลัง
กำรเบิกจ่ำยเงินให้กบั - อย่ำงถูกต้องและมีควำม
รวดเร็วสำมำรถจัดทำงำน
เจ้ำหนี้
- งำนพัสดุร้อยละของ - บัญชีได้ทันกำหนดและบริกำร
โครงกำรที่ดำเนินกำรจัด ประชำชนได้ทันท่วงทีรวดเร็ว
ทำให้กบั ประชำชนในเขต มีประสิทธิภำพ
พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์

32,000

-

-

อุปกรณ์ที่มมี ำตรฐำน สำมำรถจัดทำเช็คให้เป็น
สอดคล้องกับมำตรฐำน ระเบียบเรียบร้อย
ครุภณ
ั ฑ์
งำนบัญชีและกำรเงิน
และงำนจัดเก็บรำยได้

3.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ำรสำหรับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 3 ชุด

8 โครงกำรจัดซือ้ เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อใช้ในกำรพิมพ์งำนเอกสำรของ จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
กองคลัง งำนบัญชีและกำรเงิน
และงำนจัดเก็บรำยได้

กองคลัง

กองคลัง

แนวทางที่ 3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ที่จาเป็น และทันสมัยไว้ใช้งาน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9 โครงกำรปรับปรุงระบบกำรรับ -

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ส่งข้อมูลข่ำวสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบตั งิ ำนบนระบบคอมพิวเตอร์
ให้มำกขึน้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อพัฒนำระบบกำรรับ - ส่งข้อมูลให้
มีประสิทธิภำพและรวดเร็วในกำร
ทำงำน

จัดซือ้ ชุดรับแขกไว้ใช้ในสำนักงำน
10 จัดซือ้ ชุดรับแขกไว้ใช้ในสำนักงำน - เพื่อใช้รับรองผูม้ ำเยีย่ มและ
จำนวน 1 ชุด
ติดต่อรำชกำรที่สำนักงำนเทศบำล จำนวน 1 ชุด
- ใช้ในงำนพิธีกำรต่ำง ๆ นอก
สถำนที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
30,000

30,000

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

-

ระยะเวลำในกำรปฏิบตั ิ พนักงำนเทศบำลตำบล
งำนได้รวดเร็วขึน้
ศรีสนุ ทรมีกำรทำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
สะดวกเร็ว

กองคลัง

-

-

ชุดรับแขกที่มคี ณ
ุ ภำพ เทศบำลสำมำรถรองรับ
ผูม้ ำใช้บริกำรได้อย่ำง
เพียงพอและสำมำรถใช้
รับแขกผูม้ เี กียรติในงำน
พิธีกำรต่ำง ๆ นอก
สถำนที่ได้

สำนักปลัด

แนวทางที่ 3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ที่จาเป็น และทันสมัยไว้ใช้งาน

ที่

โครงการ

11 โครงกำรปรับปรุงระบบกระจำย
เสียงไร้สำยของเทศบำล

วัตถุประสงค์

- เพื่อประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำร
จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของเทศบำลฯ
และของหมูบ่ ำ้ นได้ทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดำเนินกำรปรับปรุงหรือซ่อมแซม
อุปกรณ์ ลำโพง กระจำยเสียงให้อยูใ่ น
สภำพที่ดใี ช้กำรได้

- เพื่อให้พนักงำนและประชำชน จัดซือ้ โทรทัศน์ LED จำนวน 1 เครื่อง
12 โครงกำรจัดซือ้ โทรทัศน์ LED
ขนำดไม่นอ้ ยกว่ำ 40 นิว้ จำนวน ทีม่ ำติดต่อรำชกำรได้รับชม
1 เครื่อง
ข่ำวสำรต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
ทำงรำชกำร
13 โครงกำรจัดซื้อถังดับเพลิงชนิด
เพื่อใช้ในกำรป้องกันและระงับอัคคี จัดซือ้ พร้อมติดตัง้ ถังดับเพลิงชนิดน้ำยำ
น้ำยำเคมีพร้อมติดตั้งในหน่วยงำน ภัย
เคมีในหน่วยงำน จำนวน 10 ถัง
(จำนวน 10 ถัง)
14 โครงกำรจัดซือ้ สำยส่งน้ำดับเพลิง เพื่อใช้ในกำรป้องกันและระงับ
ข้อต่อหัวทองเหลือง
อัคคีภยั และสำธำรณภัยอืน่ ๆ

สำยส่งน้ำดับเพลิงขนำดควำมยำวไม่
น้อยกว่ำ 20 เมตรข้อต่อหัวทองเหลือ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
250,000 300,000

26,000

30,000

350,000 จำนวนครั้งในกำร
ประชำสัมพันธ์ใน
ปีงบประมำณ

-

-

-

-

50,000 100,000

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชำชนทรำบข่ำวสำร
ของเทศบำล

สำนักปลัด

จำนวนโทรทัศน์ที่ได้ทำ พนักงำนและประชำชน
กำรจัดซือ้
ได้รบั ทรำบข้อมูล
ข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์

สำนักปลัด

จำนวนถังดับเพลิงชนิด สำมำรถป้องกันและระงับ
น้ำยำเคมีที่ได้ทำกำรจัด เหตุอคั คีภยั ภำยในหน่วย
ซือ้
งำนได้อย่ำงมีประสิทธิ
ภำพ
กำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนกำร
150,000 จำนวนสำยส่งน้ำ
ดับเพลิงที่ได้ทำกำร
ป้องกันและบรรเทำสำ
จัดซือ้
ธำรณภัยคล่องตัวและมี
ประสิทธิภำพ

สำนักปลัด
งำนป้องกัน

สำนักปลัด
งำนป้องกัน

แนวทางที่ 3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ที่จาเป็น และทันสมัยไว้ใช้งาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

15 โครงกำรจัดซื้อเครื่องมือช่ำงเพื่อใช้
ในกำรปฏิบตั งิ ำนตลอดจนซ่อมแซม
บำรุงรักษำ อุปกรณ์ตำ่ ง ๆ ในงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

เพื่อให้มเี ครื่องมือสำหรับใช้ในกำร จัดซือ้ ชุดเครื่องมือ จำนวน 1 ชุด
ซ่อมแซมบำรุงรักษำอุปกรณ์ตำ่ ง ๆ
ที่ใช้ในงำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย

5,000

-

-

จำนวนเครื่องมือ
ที่ได้ทำกำรจัดซือ้

สำมำรถแก้ไขปัญหำ
ควำมเสียหำยของ
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรภัยในเบือ้ งต้น
เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ

สำนักปลัด
งำนป้องกัน

16 โครงกำรจัดซือ้ ชุดเดรส
(ชุดผจญเพลิง)

เพื่อป้องกันอันตรำยจำกควำมร้อน ชุดไฟเดรส (ชุดผจญเพลิง) จำนวน 2
เปลวเพลิงและวัตถุอนั ตรำยต่ำง ๆ ชุด
ในระหว่ำงปฏิบตั หิ น้ำที่

100,000

-

-

จำนวนชุดไฟเดรสที่ได้ ทำให้เกิดควำมปลอดภัย
ทำกำรจัดซือ้
และมีประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบตั งิ ำน

สำนักปลัด
งำนป้องกัน

20,000

-

-

จำนวนชุดปฏิบตั ทิ ี่ได้
ทำกำรจัดซือ้

17 โครงกำรจัดซื้อชุดปฏิบัติงำน

เพื่อป้องกันอันตรำยอันเกิดจำก
ชุดปฎิบตั งิ ำน (ชุดหมี) จำนวน 8 ชุด
(ชุดหมี)เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ เปลวเพลิงสำรเคมี หรือวัสดุอนั ตรำย
เจ้ำหน้ำที่ในงำนป้องกันและ
อื่น ๆ ให้กบั เจ้ำหน้ำที่ในระหว่ำง
บรรเทำสำธำรณภัย
ปฏิบตั งิ ำน

เจ้ำหน้ำที่สำมำรถปฏิบตั ิ สำนักปลัด
งำนได้อย่ำงปลอดภัยและ งำนป้องกัน
มีประสิทธิภำพ

แนวทางที่ 3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ที่จาเป็น และทันสมัยไว้ใช้งาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

18 โครงกำรจัดซือ้ แผงกัน้ จรำจร
ขำว-แดง

เพื่อใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนจรำจร แผงกัน้ จรำจร จำนวน 25 แผง
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

62,500

-

19 โครงกำรจัดซือ้ กรวยจรำจรตำม
แบบมำตรฐำน

เพื่อใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำนด้ำนจรำจร กรวยจรำจร จำนวน 70 อัน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

35,000

60,000

เพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำร
20 โครงกำรจัดซือ้ วัสดุเครื่องแต่ง
กำยพร้อมวัสดุอปุ กรณ์กำร
ปฏิบตั งิ ำนของสมำชิก อปพร.
ปฏิบตั งิ ำนแบบครบชุด เพื่อใช้ใน
กำรปฏิบตั งิ ำนของสมำชิก
อปพร.

วัสดุเครื่องแต่งกำยพร้อมวัสดุอปุ กรณ์
กำรปฏิบตั งิ ำนแบบครบชุด เพื่อใช้ใน
กำรปฏิบตั งิ ำนของสมำชิก อปพร.

21 โครงกำรจัดซือ้ เครื่องตัดแต่งกิง่ ไม้ เพื่อใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำนให้ควำม
ช่วยเหลือประชำชนในงำนด้ำน
งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
22 โครงกำรจัดซือ้ ถังบรรจุน้ำ ขนำด เพื่อใช้งำนป้องกันและบรรเทำ
500 ลิตร
สำธำรณภัยในห้วงที่เกิดสภำวะภัย
แล้งในพื้นที่

จัดซือ้ เครื่องตัดแต่งกิง่ ไม้ จำนวน 1
เครื่อง

30,000

ถังบรรจุน้ำขนำด 500 ลิตร จำนวน
30 ใบ

75,000 -

80,000 160,000

-

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จำนวนแผงกัน้ จรำจรที่ ประชำชนได้รับควำม
ได้ทำกำรจัดซือ้
ปลอดภัยในกำรใช้
เส้นทำงสัญจร

สำนักปลัด
งำนป้องกัน

ตัวชีว้ ัด (KPI)

85,000 จำนวนกรวยจรำจรที่
ได้ทำกำรจัดซือ้

ประชำชนได้รับควำม
ปลอดภัยในกำรใช้
เส้นทำงสัญจร

สำนักปลัด
งำนป้องกัน

สมำชิก อปพร.มี
เครื่องแบบที่ถูกต้องตำม
ระเบียบ เพื่อใช้ในกำร
ปฏิบตั หิ น้ำที่

สำนักปลัด
งำนป้องกัน

จำนวนเครื่องตัดแต่งกิง่ จำนวนเครื่องตัดแต่งกิง่
ไม้ที่ได้ทำกำรจัดซือ้
ไม้ที่ได้ทำกำรจัดซือ้

สำนักปลัด
งำนป้องกัน

320,000 จำนวน 1 ครั้ง ใน
ปีงบประมำณ

จำนวน 20 ชุด
-

-

-

จำนวนถังบรรจุน้ำ
ขนำด 500 ลิตรที่ได้
ทำกำรจัดซือ้

ประชำชนสำมำรถหยิบ สำนักปลัด
ยืมเพื่อนำไปใช้ในกำร งำนป้องกัน
รองรับน้ำเพื่อใช้ในกำร
อุปโภคในห้วงระยะที่เกิด
เหตุภยั แล้ง

แนวทางที่ 3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ที่จาเป็น และทันสมัยไว้ใช้งาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

23 โครงกำรจัดซือ้ ถังบรรจุน้ำ ขนำด เพื่อใช้งำนป้องกันและบรรเทำ
2,000 ลิตร พร้อมขำตัง้
สำธำรณภัยในห้วงที่เกิดสภำวะ
ภัยแล้งในพื้นที่

ถังบรรจุน้ำขนำด 2,000 ลิตร
จำนวน 5 ถัง

100,000

24 โครงกำรจัดซือ้ กล้องถ่ำยรูปแบบ เพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนเกิดควำม
ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
คล่องตัวสะดวกรวดเร็ว

จัดซือ้ กล้องถ่ำยรูปแบบดิจิตอล
จำนวน 1 เครื่อง

12,000

-

-

120,000

-

-

25 โครงกำรจัดซือ้ รถจักรยำนยนต์
ตรวจกำรณ์ จำนวน 1 คัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิ จัดซือ้ รถจักรยำนยนต์ตรวจกำรณ์
งำนงำนเทศกิจ
จำนวน 1 คัน

26 โครงกำรจัดซือ้ ตูเ้ หล็ก 2 บำน

เพื่อจัดเก็บสิง่ ของที่เจ้ำหน้ำที่
ตรวจจับ

27 โครงกำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ เพื่อทดแทนเครื่องปรับอำกำศตัว
แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบ เดิม
ฟอกอำกำศ) ขนำด 24,000บีทยี ู
จำนวน 1 เครื่อง

จัดซือ้ ตูเ้ หล็กจำนวน 1 ตู้

จัดซือ้ เครื่องปรับอำกำศ จำนวน 1
เครื่อง

5,000

28,000

-

-

-

-

ตัวชีว้ ัด (KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จำนวนถังน้ำบรรจุน้ำ
ขนำด 2,000 ลิตร
ที่ได้ทำกำรจัดซือ้

ประชำชนสำมำรถหยิบยืม สำนักปลัด
เพื่อนำไปใช้ในกำรรองรับ งำนป้องกัน
น้ำเพื่อใช้ในกำรอุปโภคใน
ห้วงระยะที่เกิดเหตุภยั แล้ง

- ร้อยละประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบตั งิ ำนของ
งำนเทศกิจ
จำนวนรถจักรยำนยนต์
ตรวจกำรณ์ที่ได้ทำกำร
จัดกำรซือ้

กำรปฏิบตั งิ ำนเกิดควำม
คล่องตัวสะดวกรวดเร็ว
มีประสิทธิภำพ
กำรปฏิบตั งิ ำนเกิดควำม
คล่องตัวสะดวกรวดเร็ว
มีประสิทธิภำพ

สำนักปลัด
งำนเทศกิจ

จำนวนตูเ้ หล็กที่ได้ทำ
กำรจัดซือ้

กำรจัดเก็บของเป็น
ระเบียบไม่สูญหำย

สำนักปลัด
งำนเทศกิจ

สำนักปลัด
งำนเทศกิจ

จำนวนเครื่องปรับอำกำศ เพื่อเกิดควำมสะดวกสบำย สำนักปลัด
จำนวน 1เครื่อง
แก่เจ้ำหน้ำที่และผูท้ ี่มมี ำ งำนนโยบำย
และแผน
ติดต่อทำงรำชกำร

แนวทางที่ 3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ที่จาเป็น และทันสมัยไว้ใช้งาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซือ้ เครื่องโทรสำร จำนวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด (KPI)
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
5,500 เทศบาล
จำนวนเครื่องที่ได้ทำ
กำรจัดซือ้

28 โครงกำรจัดซือ้ เครื่องโทรสำร
จำนวน 1 เครื่อง

เพื่อใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำนของกอง
สวัสดิกำรฯ

29 โครงกำรจัดซือ้ ตูเ้ หล็ก 2 บำน

เพื่อจัดเก็บสิง่ ของของเจ้ำหน้ำที่ให้ จัดซือ้ ตูเ้ หล็กจำนวน 1 ตู้
เป็นระเบียบเรียบร้อย

5,000 -

30 โครงกำรจัดซือ้ เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำนของกอง
สวัสดิกำรและสังคม

5,500

จัดซือ้ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขำวดำ จำนวน
1 เครื่อง

31 โครงกำรจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเอนก

เพื่อใช้ในกำรจัดประชุม จัดประชำคม จัดซือ้ เครื่องเสียงเอนกประสงค์ไร้สำย
ประสงค์ไร้สำยแบบหิว้ พร้อมไมค์โคร นอกสถำนที่
แบบหิว้ พร้อมไมค์โครโฟนไร้สำน
โฟนไร้สำย
จำนวน 1 เครื่อง

32 โครงกำรจัดซื้อเครื่องออกกำลังกำย เพื่อส่งเสริมกำรออกกำลังกำยแก่
กลำงแจ้ง
ประชำชนในตำบลศรีสุนทร

จัดเครื่องออกกำลังกำยกลำงแจ้ง
ติดตัง้ ที่ขุมน้ำบำงมะรวน

-

จำนวนตูเ้ หล็กที่ได้ทำ
กำรจัดซือ้

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้รวด กองสวัสดิกำร
เร็วทันต่อเวลำ
และสังคม
กำรจัดเก็บของเป็น
ระเบียบไม่สูญหำย

กอง
สวัสดิกำร
และสังคม

-

-

จำนวนเครื่องพิมพ์เลเซอร์สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้รวด กองสวัสดิกำร
ทีได้ทำจัดกำรซือ้
เร็วทันต่อเวลำ
และสังคม

5,000

-

-

ร้อยละของกำรจัดประชุม สำมำรถจัดประชุมจัดทำ กองสวัสดิกำร
ประชำคมมีควำมรวดเร็ว ประชำคมได้สะดวก
และสังคม
รวดเร็
ว
มี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
ำพ
ทันต่อเวลำมีประสิทธิ
ภำพ

1,000,000

-

-

จำนวนเครื่องออกกำลัง มีเครื่องออกกำลังกำย
กำยกลำงแจ้ง มีคณ
ุ ภำพ กลำงแจ้งที่ได้มำตรฐำน
และประสิทธิภำพแก่
ประชำชน

กอง
สำธำรณสุข

แนวทางที่ 3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ที่จาเป็น และทันสมัยไว้ใช้งาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

33 โครงกำรจัดซือ้ หลังคำไฟเบอร์
กลำส รถบรรทุกขนำด 1 คัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบตั งิ ำน

34 โครงกำรจัดซือ้ เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด
งำน
LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง

จัดซือ้ หลังคำไฟเบอร์กลำส

ผลลัพธ์ที่
หน่วยงานที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด (KPI)
คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
หลังคำไฟเบอร์กลำสที่ กำรปฏิบตั ริ ำชกำรเกิด
กอง
34,000 เทศบาล
มีคณ
ุ ภำพตำม
ควำมสะดวกรวดเร็วและ สำธำรณสุข
มำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์
คล่องตัวมีประสิทธิภำพ
16,000

-

-

จัดซือ้ เครื่องพิมพ์ได้มี กำรปฏิบตั ริ ำชกำรเกิด
ประสิทธิภำพและได้ ควำมสะดวกรวดเร็วและ
มำตรฐำนเกิดควำมคล่อง คล่องตัวมีประสิทธิภำพ
ตัว

จัดซือ้ เครื่องปรับอำกำศ จำนวน 1
เครื่อง

28,000

-

-

จำนวนเครื่องปรับอำกำศ เพื่อเกิดควำมสะดวกสบำย กอง
จำนวน 1 เครื่อง
แก่เจ้ำหน้ำที่และผูท้ ี่มมี ำ สำธำรณสุข
ติดต่อทำงรำชกำร

36 โครงกำรจัดซื้อเครื่องเสียงกลำงแจ้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิ จัดซือ้ เครื่องเสียงกลำงแจ้ง จำนวน
จำนวน 1 ชุด
งำน
1 ชุด

150,000

-

-

จำนวนเครื่องเสียงกลำง กำรปฎิบตั งิ ำนเกิดควำม
แจ้ง จำนวน 1 ชุด
คล่องตัว สะดวกและมี
ประสิทธิภำพมำกขึน้

35 โครงกำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ เพื่อทดแทนเครื่องปรับอำกำศตัว
แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบ เดิม
ฟอกอำกำศ) ขนำด 24,000บีทยี ู
จำนวน 1 เครื่อง

กอง
สำธำรณสุข

กอง
สำธำรณสุข

แนวทางที่ 3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ที่จาเป็น และทันสมัยไว้ใช้งาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

37 โครงกำรจัดซือ้ โต๊ะทำงำน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิ มีโต๊ะทำงำนที่เพียงพอกับกำรปฎิบตั ิ
งำนของพนักงำนกองสำธำรณสุขฯ งำนของพนักงำนกองสำธำรณสุขฯ
จำนวน 1 ชุด

38 โครงกำรจัดซือ้ ตูเ้ หล็ก 2 บำน
จำนวน 1 ตู้

เพื่อจัดเก็บสิง่ ของของเจ้ำหน้ำที่ให้ จัดซือ้ ตูเ้ หล็กจำนวน 1 ตู้
เป็นระเบียบเรียบร้อย

39 โครงกำรจัดซือ้ กล้องถ่ำยรูปแบบ เพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนเกิดควำม
ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
คล่องตัวสะดวกรวดเร็ว

จัดซือ้ กล้องถ่ำยรูปแบบดิจิตอล
จำนวน 1 เครื่อง

ผลลัพธ์ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด (KPI)
คาดว่าจะได้รับ
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
5,000
จำนวนโต๊ะทำงำนที่ได้ทำ พนักงำนของกอง
สำธำรณสุขฯสำมำรถ
กำรจัดซื้อ
ปฏิบตั งิ ำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพได้

5,000 -

12,000

-

-

จำนวนตูเ้ หล็กที่ได้ทำ
กำรจัดซือ้

-

กำรจัดเก็บของเป็น
ระเบียบไม่สูญหำย

- ร้อยละประสิทธิภำพ กำรปฏิบตั งิ ำนเกิดควำม
ในกำรปฏิบตั งิ ำนของ คล่องตัวสะดวกรวดเร็ว
กองช่ำง
มีประสิทธิภำพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สำธำรณสุข

กอง
สำธำรณสุข

กองช่ำง

แนวทางที่ 3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ที่จาเป็น และทันสมัยไว้ใช้งาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพธ์ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด (KPI)
คาดว่าจะได้รับ
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล
62,000
- ร้อยละประสิทธิภำพ กำรปฏิบตั งิ ำนเกิดควำม
ในกำรปฏิบตั งิ ำนของ คล่องตัวสะดวกรวดเร็ว
กองช่ำง
มีประสิทธิภำพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

40 โครงจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง

เพื่อให้กำรปฏิบตั งิ ำนเกิดควำม
คล่องตัวสะดวกรวดเร็ว

41 โครงกำรจัดซือ้ เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ / ชนิด LED สีแบบ
Network จำนวน 1 เครื่อง
(ขนำดกระดำษ A 4)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด
งำน
LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง

16,000

-

-

จัดซือ้ เครื่องพิมพ์ได้มี กำรปฏิบตั ริ ำชกำรเกิด
ประสิทธิภำพและได้ ควำมสะดวกรวดเร็วและ
มำตรฐำนเกิดควำมคล่อง คล่องตัวมีประสิทธิภำพ
ตัว

กองช่ำง

42 โครงกำรจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ / ชนิด LED ขำวดำ แบบ
Network จำนวน 1 เครื่อง
(ขนำดกระดำษ A 3)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิ
งำน

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด
LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง

53,000

-

-

จัดซือ้ เครื่องพิมพ์ได้มี กำรปฏิบตั ริ ำชกำรเกิด
ประสิทธิภำพและได้ ควำมสะดวกรวดเร็วและ
มำตรฐำนเกิดควำมคล่อง คล่องตัวมีประสิทธิภำพ
ตัว

กองช่ำง

43 โครงกำรจัดซือ้ รถตู้ (ฉุกเฉิก)

เพื่อใช้บริกำรประชำชนในพื้นที่
ตำบลศรีสุนทร

- จัดซือ้ รถตูพ้ ยำบำล จำนวน 1 คัน

2,000,000

-

-

- รถตูพ้ ยำบำลที่ได้
มำตรฐำนครุภณ
ั ฑ์

- จัดซือ้ คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จำนวน 2 เครื่อง
- จัดซือ้ เครื่องสำรองไฟ 2 เครื่อง
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ำรสำหรับ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด

กองช่ำง

- ประชำชนในพื้นที่ตำบล
กอง
ศรีสุนทรสำมำรถเข้ำถึง สำธำรณสุขฯ
บริกำรด้ำนสำธำรณสุข

แนวทางที่ 3 สนับสนุน ปรับปรุง จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ครุภณ
ั ฑ์ที่จาเป็น และทันสมัยไว้ใช้งาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

44 โครงกำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
แบบแยกส่วนชนิดติดผนัง (มีระบบ ปฏิบตั งิ ำนและกำรให้บริกำร
ฟอกอำกำศ) ขนำด 24,000บีทยี ู ประชำชน
จำนวน 2 เครื่อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซือ้ เครื่องปรับอำกำศ จำนวน 2
เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่
หน่วยงานที่
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
ตัวชีว้ ัด (KPI)
คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
จำนวนเครื่องปรับอำกำศ เพื่ออำนวยควำมสะดวก สำนักปลัด
56,000 เทศบาล
จำนวน 2 เครื่อง
แก่เจ้ำหน้ำที่และผูท้ ี่มมี ำ (งำนป้องกัน)
ติดต่อทำงรำชกำร

45 โครงกำรจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง

เพื่อใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำนของ
เทศบำลตำบลศรีสุนทร

จัดซือ้ เครื่องบันทึกเสียง จำนวน
1 เครื่อง

10,000

-

-

46 โครงกำรจัดซือ้ เตียงนอน 2 ชัน้
พร้อมที่นอน จำนวน 2 ชุด

เพื่อใช้ในกำรปฏิบตั กิ ำรของ
เจ้ำหน้ำที่

จัดซื้อเตียงนอน 2 ชั้น พร้อมที่นอน
2 ชุด

40,000

-

-

จำนวน 1 อัน

จำนวนเตียงนอน
จำนวน 2 ชุด

เพื่ออำนวยควำมสะดวก
ในกำรปฏิบตั งิ ำนและให้
มีประสิทธิภำพต่อกำร
ทำงำน

สำนักปลัด
( แผนฯ)

เพื่ออำนวยควำมสะดวก
สำนักปลัด
ให้กบั เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบตั งิ ำน (งำนป้องกัน)

แนวทางที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงกำรทบทวนเพิ่มทักษะกำร
ใช้ระบบ E-Lass

เพื่อเพิ่มทักษะกำรปฏิบตั งิ ำนให้กบั เจ้ำหน้ำที่ผปู้ ฏิบตั งิ ำนเทศบำลตำบล
เจ้ำหน้ำที่ของเทศบำลตำบลศรี
ศรีสุนทร
สุนทร

2 ปรับปรุงระบบแผนที่ภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อพัฒนำระบบกำรจัดกำรเก็บ
ภำษีให้มปี ระสิทธิภำพ

3 ฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพิ่มพูน - เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ให้แก่คณะ
ควำมรู้และประสิทธิภำพกำร
ผูบ้ ริหำร สมำชิกสภำเทศบำล
ทำงำนให้แก่คณะผูบ้ ริหำรท้องถิน่
สมำชิกสภำเทศบำล
4 ฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพิ่มพูน
ควำมรู้และประสิทธิภำพกำร
ทำงำนให้แก่คณะผูบ้ ริหำรท้องถิน่
สมำชิกสภำ พนักงำนเทศบำล
ลูกจ้ำงประจำ พนักงำนจ้ำง
เทศบำลและผูน้ ำชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด (KPI)
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
100% ของกำร
50,000 เทศบาล
ปฏิบตั งิ ำนบนระบบ
E-Lass

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สำมำรถปฏิบตั งิ ำนใน
ระบบ E-Lass ได้ถูกต้อง

กองคลัง

สำมำรถจัดเก็บภำษีได้
เพิ่มขึน้

กองคลัง

ผูเ้ ข้ำอบรมมีควำมรู้และ
มีประสบกำรณ์ในกำร
ทำงำนเพิ่มขึน้

สำนักปลัด

ผูเ้ ข้ำอบรมมีควำมรู้และ
600,000 1,200,000 1,800,000 ร้อยละของผูบ้ ริหำร
สมำชิกสภำ พนักงำน มีประสบกำรณ์ในกำร
เทศบำล ลูกจ้ำงประจำ ทำงำนเพิ่มขึน้
พนักงำนจ้ำง ที่เข้ำรับ
กำรอบรม

สำนักปลัด

มีแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สินที่
ทันสมัยและครบถ้วน

1,500,000

จัดอบรมและศึกษำดูงำนอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

400,000 800,000 1,200,000 ร้อยละของผูบ้ ริหำร
สมำชิกสภำที่เข้ำรับ
กำรอบรมศึกษำดูงำน

- เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ให้แก่คณะ
จัดอบรมและศึกษำดูงำนอย่ำงน้อย ปี
ผูบ้ ริหำร พนักงำนเทศบำล
ละ 1 ครั้ง
ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำงของ
เทศบำล

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะได้รับ

2,000,000

2,500,000 จัดทำแผนที่ภำษีได้

ครบทั้งตำบล

แนวทางที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงกำรพัฒนำระบบกำรควบคุม เพื่อเพิ่มประสิทธิในกำรบันทึก
วัสดุดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์
ข้อมูลวัสดุของเทศบำลตำบล
ศรีสุนทร

โปรแกรมสำเร็จรูปในกำรควบคุมวัสดุ
1 โปรแกรม

6 โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรกำรจัด

สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรจัดเก็บ
เอกสำรทำงกำรเงิน กำรบัญชีดว้ ย
ระบบคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จ

เก็บเอกสำร กำรเงิน งำนบัญชี
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

- เพื่อควำมถูกต้องและเป็น
ระเบียบในกำรจัดเก็บเอกสำร
- ป้องกันเอกสำรสูญหำย
- เพื่อควำมรวดเร็วในกำรค้นหำ
เอกสำร

ผลลัพธ์ที่
หน่วยงานที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด (KPI)
คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล
30,000 เทศบาล
ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยใน สำมำรถขัน้ ตอนทำงำน
กองคลัง
กำรวัสดุสนิ้ เปลืองลดลง ประมวลผลกำรทำงำนได้
ระยะเวลำในกำรจัดทำ รวดเร็ว
ทะเบียนคุมวัสดุลดลง

50,000

-

-

- ระยะเวลำในกำรสืบ - สะดวกในกำรสืบค้น
ค้นลดลง
- ประหยัดเวลำ
- จำนวนของกำรนำ
- สำมำรถรวบรวม
ระบบไปใช้ในกองอื่น ๆ เอกสำรที่สำคัญในระบบ
ของเทศบำลตำบลศรีสุนทร คอมพิวเตอร์

กองคลัง

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนกำร
จัดทำแผนชุมชนและสนับสนุน
กำรขับเคลือ่ นแผนชุมชนแบบ
บูรณำกำร

- เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมใน
กำรแก้ไข ปรับปรุงพัฒนำชุมชน

2 จัดทำฐำนข้อมูลชุมชน

เพื่อทรำบข้อมูลพื้นฐำนที่เป็น
ปัจจุบนั ของชุมชนและใช้เป็น
ฐำนข้อมูลในกำรพัฒนำชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดประชุมประชำคมเพื่อรับทรำบ
ปัญหำและควำมต้องกำรของคนใน
ชุมชน หมูท่ ี่ 1-8 ปีละ 1 ครั้ง

ผลลัพธ์ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด (KPI)
คาดว่าจะได้รับ
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
15,000 เทศบาล
30,000 เทศบาล
45,000 ร้อยละของปัญหำใน - ได้รับทรำบข้อมูล
ชุมชนที่ได้รับกำรแก้ไข ปัญหำ ควำมต้องกำร
ของคนในชุมชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิกำร
สังคม

- ประชำชนได้มสี ่วนร่วม
ในกำรแก้ไขปรับปรุง
พัฒนำชุมชน
ข้อมูลชุมชนทุกชุมชนในเขตตำบล
ศรีสุนทร จำนวน 8 หมูบ่ ำ้ น

100,000 200,000

300,000 ร้อยละของข้อมูล
พื้นฐำนที่เป็นปัจจุบนั
ของชุมชน

เทศบำลฯ มีข้อมูล
สำหรับใช้ประกอบกำร
วำงแผนพัฒนำในด้ำน
ต่ำงๆ

งำนนโยบำย
และแผน/
สำนักปลัด

