ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕61- ๒๕64)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 สรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยวและประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ยุทธศาสตร 7 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตรที่ ๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส มุงเนนประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1 โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ
กิจกรรมของเทศบาล

วัตถุประสงค

- เพื่อจัดทําสื่อประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลฯ
ในรูปแบบที่หลากหลากหลาย
- เพื่อใหเกิดการสื่อสารที่ดีระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ
ทั้งในและนอกสถานที่
-จัดกิจกรรมเสนอผลการปฏิบัติงานของ
เทศบาล
-จัดทําวารสาร แผนพับ จดหมายขาวการ
-จัดนิทรรศการเผยแพรกิจกรรม
เปนตน
-จัดทําสปอตวิทยุ,โทรทัศนทองถิ่น,เสียง
ตามสายและอื่น ๆ
-จัดทําสื่อประชาสัมพันธ เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติในรูปแบบตาง ๆ

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
๒๕63
2562
(บาท)
(บาท)
เทศบาล
เทศบาล

100,000 100,000 100,000

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

100,000 จํานวนครั้งที่ไดมีการ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ
ในปงบประมาณ

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

ประชาชนเขาใจกิจกรรม
ของเทศบาล

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักปลัด

ผ.01

แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
2562
๒๕63
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ
ประชาชน

- เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
- เพื่อใหประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่
ของเทศบาลฯ
- เพื่อใหประชาชนไดรับรับการจาก
ภาครัฐ

จัดจุดบริการจากสวนราชการในจังหวัด
ภูเก็ต อบรมอาชีพการใหบริการใหคําปรึกษา
ดานกฎหมาย การซอมแซม เครื่องมืออุปกรณ
ไฟฟาและถายน้ํามันเครื่องรถจักรยานยนต
และอื่น ๆ

100,000 100,000

100,000

100,000 รอยละของผูเขารวม
กิจกรรมเมื่อเทียบกับ
ปงบประมาณที่ผานมา

- ประชาชนไดรับบริการ
จากภาครัฐ
- ประชาชนเขามามีสวน
รวม
- ประชาชนเขาใจบทบาท
หนาที่ของเทศบาล

สํานักปลัด

3 โครงการดําเนินกิจกรรมเนื่องในวันพอ
แหงชาติ (5 ธันวาฯ)

เพื่อใหประชาชนสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณขององคพระมหากษัตรียและ
พระบรมวงศานุวงศ

จัดกิจกรรมเพื่อใหประชาชนเกิดความสํานึก
ถึงในพระมหากรุณาธิคุณ

270,000 270,000

270,000

270,000 ระดับความสําเร็จในการ

ประชาชนสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณขององค
พระมหากษัตริย พระบรม
วงศานุวงศ

สํานักปลัด

ที่

โครงการ

-ทําบุญตักบาตรพระสงคตอนเชา
-จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดไท
องคราชา
-จัดกิจกรรมปลอยพันธุปลา
-มอบโลและของที่ระลึกแกพอดีเดน

ตัวชี้วัด (KPI)

ดําเนินกิจกรรม

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผ.01
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

4 โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ (12
สิงหามหาราชินี)

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจาฯและ
พระบรมวงศานุวงศ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมเพื่อใหประชาชนเกิดความสํานึกถึง
ในพระมหากรุณาธิคุณ ปละ 1 ครั้ง

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
2562
๒๕63
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล

270,000

270,000

270,000

270,000 ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินกิจกรรม

ประชาชนสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณขององค
พระมหากษัตริย พระบรม
วงศานุวงศ

สํานักปลัด

10,000

10,000

10,000

10,000

ทําใหทุกคนตระหนักถึง
ประวัติความเปนมาของ
เทศบาล

สํานักปลัด

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

- ทําบุญตักบาตรพระสงฆตอนเชา
-จัดกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดไท
องคราชา

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-จัดกิจกรรมปลอยพันธุปลา
-มอบโลและของที่ระลึกแกแมดีเดน
5 จัดกิจกรรมวันเทศบาล 24 เม.ย ของทุกป - เพื่อเปนการรําลึกถึงความสําคัญ และ
ความเปนมาของการกอตั้งเทศบาลฯ
- เพื่อใหบุคลากรมีความรัก ความผูกพัน
ความสามัคคี ซึ่งกอใหเกิดผลดีตอการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการมากขึ้น

จัดกิจกรรมวันเทศบาลในวันที่ 24 เมษายน
ของทุกป ดังนี้
- ทําบุญตักบาตร
- จัดนิทรรศการวันเทศบาลฯ
- จัดแขงขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ
- ทํากิจกรรมสาธารณประโยชนอื่น ๆ

รอยละของบุคลากรที่
เขารวมกิจกรรม

ผ.01
แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
2562
๒๕63
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล

- จัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทยวันที่ 18
มีนาคม ของทุกป ดังนี้
- วางพวงมาลาฯ รัชกาลที่ 5
- จัดนิทรรศการวันทองถิ่นไทย
- จัดกิจกรรมสาธารณประโยชนอื่นๆ
- เพื่อเปนการสะทอนผลการปฎิบัติงาน สํารวจความพึงพอใจในงานบริการอยาง
ของเทศบาลอยางแทจริงและไดรับ
นอย ปละ 1 ครั้ง
ขอมูลปอนกลับ เพื่อนํามาพัฒนาการ
ปฎิบัติราชการ

10,000

10,000

10,000

ทําใหทุกคนตระหนักถึง
10,000 รอยละของบุคลากร
ในสังกัดที่เขารวมกิจกรรม ความสําคัญของการ
ปกครองสวนทองถิ่น

สํานักปลัด

40,000

40,000

40,000

40,000 รอยละของความพึงพอใจ เทศบาลนําขอมูลมา
ปรับปรุงบริการใหดียิ่งขึ้น
ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

8 โครงการจัดกิจกรรมของเทศบาลโดย
บูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทํา
จัดกิจกรรมบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น
โครงการตาง ๆ ของเทศบาลใหสามารถ อยางนอยปละ 2 ครั้ง
บริการประชาชนไดมากขึ้น

100,000 100,000 100,000

100,000 ระดับความสําเร็จในการ ประชาชนไดรับบริการ
จากกิจกรรมทีเ่ ทศบาลจัด
ดําเนินกิจกรรม
รวมกับหนวยงานอื่นมาก
ขึ้น

สํานักปลัด

9 ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเก็บภาษีใหมี
ประสิทธิภาพ

ที่

โครงการ

6 โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย

7 โครงการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการประจําป

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเปนการรําลึกถึงความสําคัญและ
ความเปนมาของทองถิ่นไทย

มีแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินที่ทันสมัย
และครบถวน

20,000

-

-

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

-

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

จัดทําแผนที่ภาษีไดครบทั้ง สามารถจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น
ตําบล

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองคลัง

ผ.01
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

10 โครงการจางเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย

วัตถุประสงค
- เพื่อใหอาคารสวนนวมินทรราชา
87 พรรษา อาคารศูนยสุขภาพชุมชน
เกิดความปลอดภัย และปองกัน
ทรัพยสินทางราชการไมใหสูญหาย
เปนระเบียบเรียบรอยขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
ณ สวนนวมินทรราชา 87 พรรษา
บริเวณโดยรอบสวนฯ จํานวน 1 คน

11 โครงการจางเหมาทําความสะอาด
- เพื่อใหอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล - จางเหมาเอกชนทําความสะอาดอาคาร
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร ศรีสุนทรมีความสะอาดเรียบรอยเหมาะ สํานักงานเทศบาลตําบลศรีสุนทร
เหมาะสมกับการเปนสถานที่ราชการ
จํานวน 1 คนตอป
สําหรับใชบริการประชาชน

12 ฝกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู
และประสิทธิภาพการทํางานใหแกคณะ
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
เทศบาลและผูนําชุมชน

- เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกคณะผูบริหาร
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจางของเทศบาล

จัดอบรมและศึกษาดูงานอยางนอย ปละ 1
ครั้ง

๒๕61
(บาท)
เทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
2562
๒๕63
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

228,000 228,000 228,000

228,000 รอยละของความปลอดภัย - เกิดความปลอดภัย
90
สวนนวมินทรราชา 87
พรรษา และทรัพยสินของ
ราชการ
- มีความเปนระเบียบ
เรียบรอย

138,000 138,000 138,000

138,000 - สํานักงานเทศบาล
ตําบลศรีสุนทรมีความ
สะอาดเรียบรอยขึ้น

500,000

500,000

500,000

500,000 รอยละของผูบริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา
พนักงานจาง ที่เขารับการ
อบรม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
- อาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
มีความสะอาดและเปน
ที่เรียบรอยเหมาะแกการ
ทํางานเพื่อบริการประชาชน
ผูเขาอบรมมีความรูและมี
ประสบการณในการทํางาน
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

ผ.01
แผนงานสังคมสงเคราะห / แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน - เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไข

จัดประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปญหาและ
ความตองการของคนในชุมชน หมูที่ 1-8 ปละ
1 ครั้ง

เพื่อทราบขอมูลพื้นฐานที่เปนปจจุบัน
ของชุมชนและใชเปนฐานขอมูลในการ
พัฒนาชุมชน

ขอมูลชุมชนทุกชุมชนในเขตตําบล ศรีสุนทร
จํานวน 8 หมูบาน

ชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ

14 จัดทําฐานขอมูลชุมชน

ปรับปรุงพัฒนาชุมชน

๒๕61
(บาท)
เทศบาล
10,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
๒๕63
(บาท)
(บาท)
เทศบาล เทศบาล
10,000

10,000

100,000 100,000 100,000

๒๕๖4
(บาท)
เทศบาล

ตัวชี้วัด (KPI)

10,000 รอยละของปญหาในชุมชน
ที่ไดรับการแกไข

ผลลัพธที่
คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กอง
- ไดรับทราบขอมูลปญหา
สวัสดิการ
ความตองการของคนใน
สังคม
ชุมชน
- ประชาชนไดมีสวนรวม
ในการแกไขปรับปรุงพัฒนา
พัฒนาชุมชน
งาน
100,000 รอยละของขอมูลพื้นฐาน เทศบาลฯ มีขอมูลสําหรับ
ที่เปนปจจุบันของชุมชน ใชประกอบการวางแผน
นโยบาย
พัฒนาในดานตางๆ
และแผน/
สํานักปลัด

