
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตรท์ี่  8 การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
7.1  แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารงานองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน  -เพื่อต้องการทราบปญัหา ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000      50,000      50,000      จ านวนผู้ที่ แกไ้ขปญัหาเบือ้งต้น ส านักปลัด
พร้อมทั้งใหค้ าปรึกษา จ านวน 14 ชุมชน (50,000)     เข้าร่วมโครงการ ใหแ้กป่ระชาชน

ค าแนะน าแก่ประชาชน 
และอ านวยความสะดวกให้
กับประชาชนในพื้นที่

2 โครงการแผ่นดินธรรม เพื่อสร้างความสามัคคี และ คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน 50,000      50,000      50,000      จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมจีิตส านกึ ส านักปลัด
แผ่นดินทอง ความเจริญรุ่งเรืองใหก้ับชุมชน เทศบาล/ผู้น าชุมชน (50,000)     โครงการ ในการสร้างชุมชนให้

พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมด้าน นา่อยูแ่ละเปน็ระเบยีบ

ความมีจิตอาสา/จิตสาธารณะ เรียบร้อย

ใหเ้กิดแก่ชาวปา่ซาง

3 โครงการวนัทอ้งถิ่นไทย เพื่อเผยแพร่ผลการด าเนินงาน จัดนิทรรศการผลการด าเนินงานของ 20,000      20,000      20,000      จ านวนผู้เข้าร่วม เทศบาลฯ ได้เผยแพร่ ส านักปลัด
ของเทศบาล เทศบาลในปทีี่ผ่านมาและเข้าร่วม (20,000)     โครงการ ผลการด าเนนิงานใน

พธิถีวายราชสักการะพร้อมเข้าร่วม รอบปทีี่ผ่านมาให้

รับฟงัการบรรยาย จ านวน 25 คน บคุคลภายนอกได้รับรู้

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

4 โครงการวนัเทศบาล  เพื่อสร้างจิตส านึกและธ ารงไว้ ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน 50,000      50,000      50,000      จ านวนคณะ คณะผู้บริหาร สมาชิก ส านักปลัด
ซ่ึงประเพณีอันดีงาม เจ้าหน้าที่เทศบาล จ านวน 200 คน (50,000)     ผู้บริหาร สมาชิก- สภาและพนกังาน

สภา พนกังาน เจ้าหนา้ที่มจีิตส านกึ

เจ้าหนา้ที่ ผู้เข้า และเข้าใจบทบาท

ร่วมโครงการ หนา้ที่ของตนเอง

5 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใหไ้ด้เปน็ข้อมูลพื้นฐาน ครัวเรือนในเขตเทศบาล ทั้งหมด 80,000      80,000      80,000      จ านวนครัวเรือน มขี้อมลูพื้นฐานในการ กองสวสัดิการฯ
เทศบาล ที่ถูกต้อง ทนัสมัย และ 3,829 ครัวเรือน (30,000)     ทั้งหมดในเขต วางแผนแกไ้ขปญัหา

น ามาเปน็ข้อมูลพื้นฐาน เทศบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ในการพฒันา ประชาชน ทั้งหมด

3,829 ครัวเรือน 

6 โครงการจัดท าแผนชุมชน/ เพื่อเปน็การจัดเตรียมโครงการ  -ประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน 10 60,000      60,000      60,000      จ านวนโครงการ มกีารทบทวนแผน กองวชิาการฯ
แผนพฒันาสามปเีทศบาล ด้านการพฒันาด้านต่างๆ ให้ หมู่บา้นเข้าร่วมโครงการ (60,000)     ที่ได้รับการบรรจุ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

อยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุใน  -จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันา ไว้ในแผนพัฒนา และแผนพัฒนาสามป ี

เอกสารงบประมาณประจ าปี  -จัดท าร่างแผนพฒันาสามป ี สามปเีทศบาลฯ ประชาชนมคีวามรู้

และน าไปปฏบิติัได้ทนัที เกีย่วกบัการจัดท า

เมื่อได้รับงบประมาณจาก แผนชุมชนและ

ส่วนกลาง/หน่วยงานที่ แผนพัฒนาเทศบาล

เกี่ยวข้อง มากยิง่ขึน้

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

7 อุดหนุนที่ท าการปกครอง เพื่อสนับสนุนที่ท าการ ที่ท าการปกครอง อ.ปา่ซาง  โครงการที่ เพื่อส่งเสริมและ

อ.ปา่ซาง ปกครองอ าเภอปา่ซาง  -โครงการจัดงานรัฐพธิี 10,000      -           -           ขอรับเงินอดุหนนุ สนบัสนนุความ ส านักปลัด
(7,000)       จ านวน เข้มแข็งของชุมชน

 -โครงการประเพณีสงกรานต์ อ.ปา่ซาง 50,000      -           -           6 โครงการ กองการศึกษา
(40,000)     

 -โครงการสนบัสนนุ"งานพระนางจามเทวี 30,000      -           -           
 และงานฤดูหนาวจังหวัดล าพนู" (30,000)     กองการศึกษา

 -โครงการสนบัสนนุงานเทศกาลล าไย 12,000      -           -           กองการศึกษา
(12,000)     

 -โครงการสนนัสนนุ"งานประเพณีสรงน้ า 10,000      -           -           
พระบรมธาตุหริภญุชัย" (10,000)     กองการศึกษา

 -โครงการศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารการซ้ือ 25,000      -           -           ส านักปลัด
หรือการจ้างของ อปท. (40,000)      

8 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอปา่ซาง เพื่อสนับสนุนกิ่งกาชาด  -โครงการด าเนนิกจิกรรมบ าเพญ็สาธารณ 10,000      -           -           โครงการที่ขอรับ เพื่อส่งเสริมและ ส านักปลัด
จังหวดัล าพนู อ าเภอปา่ซาง จังหวดัล าพนู ประโยชนแ์ละช่วยเหลือผู้ประสบภยั (10,000)     เงินอดุหนนุ สนบัสนนุความ

สาธารณภยั,ผู้ด้อยโอกาสในสังคม จ านวน 1 โครงการ เข้มแข็งของชุมชน

ของกิ่งกาชาดอ าเภอปา่ซาง จังหวัดล าพนู

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

9 อุดหนุนส านักงานทอ้งถิ่น เพื่อสนับสนุนส านักงาน ส านักงานทอ้งถิ่น จ.ล าพนู โครงการที่ขอรับ เพื่อส่งเสริมและ ส านักปลัด
จ.ล าพนู ทอ้งถิ่นจังหวดัล าพนู  -โครงการศูนย์ประสานงานของ อปท. 25,000      25,000      25,000      เงินอดุหนนุ สนบัสนนุความ

จ.ล าพนู (32,000)     จ านวน เข้มแข็งของชุมชน

1 โครงการ

10 โครงการแถลงผลการ เพื่อแถลงผลการปฏบิติังานให้  -ส่ือมวลชนในจังหวดัล าพนู 60,000      -           -           จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการ กองวชิาการฯ
ด าเนินงานเทศบาล ประชาชนได้รับทราบตลอดจน จ านวน 30 แหง่ โครงการ มคีวามเข้าใจในการ

ต าบลปา่ซาง เกิดความเข้าใจและเกิด  -ประชาชนในเขตเทศบาล  ปฏบิติังานของ

เจตคติที่ดีแก่เทศบาลและ จ านวน 200 คน เทศบาลฯ และร่วมกนั

 ร่วมกันหาแนวทางการพฒันา หาแนวทางการ

เทศบาลฯ พัฒนาเทศบาล

11 โครงการจัดท ารายงานกิจการ เพื่อจัดท าวารสารเทศบาล หน่วยราชการและประชาชนที่ได้รับ 60,000      60,000      60,000      จ านวนหนว่ยงาน หนว่ยราชการและ กองวชิาการฯ
ประจ าปขีองเทศบาล ประจ าป ีในการเผยแพร่ การเผยแพร่รายงานกิจกรรมประจ าปี (20,000)     ราชการและ ประชาชนได้รับรู้

การด าเนินงานของเทศบาล ประชาชนที่ได้รับ ข้อมลูเกีย่วกบัการ

สร้างความโปร่งใสในการ การเผยแพร่ ด าเนนิงานประจ าปี

บริหารงานตามหลัก รายงานกจิการ ของเทศบาล

ธรรมาภบิาล ประจ าปี

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

12 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล เพื่อใช้จ่ายในการปรับปรุง  -หน่วยราชการและประชาชนที่ได้รับ 40,000      40,000      40,000      จ านวนหนว่ยงาน ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร กองวชิาการฯ
ข่าวสารทางราชการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ราชการและ ทางราชการเปน็ระบบ

เทศบาลต าบลปา่ซาง ข้อมูลข่าวสารางราชการ  -อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ พรบ. ประชาชนที่ได้รับ ตามมาตรฐานการ

พ.ศ.2540 และการบริหารงาน ข้อมูลข่าวสารแก่บคุลากรและประชาชน การเผยแพร่ บริหารจัดการที่ดี

อย่างโปร่งใสตามหลัก ข้อมลูข่าวสารการ

ธรรมมาภบิาล ด าเนนิงานของ

เทศบาล

13 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวจิัย เพื่อศึกษาวจิัยประเมินผล ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000      20,000      20,000      จ านวนประชาชน ประชาชนมคีวามรู้ความ ส านักปลัด
ประเมินผลฯ องค์กร (20,000)     ที่มคีวามรู้ ความ เข้าใจในการด าเนนิงาน

เข้าใจในการ ของเทศบาล

ด าเนนิงานของ

เทศบาล

14 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาศักยภาพ จัดอบรมใหค้วามรู้แก่คณะกรรมการ 50,000      50,000      50,000      จ านวนผู้เข้าร่วม บคุลากรมคีวามรู้ กองวชิาการฯ
คณะกรรมการพฒันาเทศบาล คณะกรรมการพฒันาเทศบาล พฒันาทอ้งถิ่น ผู้บริหาร และ โครงการ ความเข้าใจในการ

ต าบลปา่ซาง ใหเ้ข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ เจ้าหน้าที่ จ านวน 40 คน ปฏบิติัหนา้ที่

ในการก าหนดแนวทาง
การพฒันาทอ้งถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
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15 การปอ้งกันการทจุริต เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลปา่ซาง ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง 30,000      30,000      30,000      จ านวนคณะ เทศบาลมกีารบริหาร กองวชิาการฯ
ขององค์กรปกครองส่วน บริหารงานด้วยความโปร่งใส ประชาชนในเขตเทศบาล จ านวน ผู้บริหาร สมาชิก งานด้วยความโปร่งใส

ทอ้งถิ่น และมีความเข้มแข็งในการ 10 หมู่บา้น สภา พนกังาน เปน็พื้นที่ปลอด

บริหารราชการ มีการบริหาร และประชาชน การทุจริต

ใหเ้ปน็ไปตามหลักการบริหาร ที่เข้าร่วมโครงการ

จัดการบา้นเมืองที่ดีใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
7.2  แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบคุลากรในองค์กร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมมาตรฐาน เพื่อพฒันาและเพิ่มศักยภาพ บคุลากรของเทศบาล 50,000      50,000      50,000      จ านวนบคุลากร บคุลากรมศัีกยภาพ ส านักปลัด
คุณธรรม จริยธรรม และ บคุลากรในองค์การ (110,000)   ที่เข้าร่วมโครงการ ในการปฏบิติัหนา้ที่

เพิ่มประสิทธภิาพ พนักงาน มากยิง่ขึน้

ลูกจ้าง เทศบาลต าบลปา่ซาง  -บคุลากรสามารถ

พัฒนาตนเอง มรีะเบยีบ

วินยั มคุีณธรรม 

จริยธรรม ในการ

ปฏบิติัหนา้ที่มากยิง่ขึน้

2 โครงการสร้างขวญัและก าลังใจ เพื่อใหค้ณะกรรมการก าหนด จัดประชุมคณะกรรมการก าหนด 30,000      30,000      30,000      จ านวนบคุลากร ได้ราคากลางที่ถูกต้อง กองช่าง
ในการปฏบิติังาน ราคากลางที่ได้รับแต่งต้ัง ราคากลางของโครงการต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เปน็ธรรมแกผู้่รับจ้าง

ด าเนินงานตามแนวทางตาม และผู้ว่าจ้าง

มติคณะรัฐมนตรี 13 มีนาคม
2555

3 โครงการการจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน บคุลากรของเทศบาล 50,000      50,000      50,000      จ านวนบคุลากร บคุลากรในองค์กร ส านักปลัด
ในองค์กร ใหเ้กิดกระบวนการจัดการ ที่เข้าร่วมโครงการ ตระหนกัถึงความส าคัญ

ความรู้อย่างมีประสิทธภิาพ และใช้การจัดการ

ประสิทธผล ความรู้เปน็เคร่ืองมอื

ในการพัฒนาองค์กร

อย่างเปน็รูปธรรม

งบประมาณและที่ผ่านมา
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7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
7.3  แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนาเครือ่งมือ เครือ่งใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที่ปฏบิตัิงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

1 จัดซ้ือเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ  -เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง ไม่ต ากวา่ 120 7,000        -  - จ านวนเคร่ืองมอื การปฏบิติังานบคุลากร ส านักปลัด
ในการปฏบิติังานของเทศบาล ปฏบิติังานและการบริการ บาร์ ปริมาณน้ าไม่ต่ ากวา่ 6 ลิตร/นาที เคร่ืองใช้ ที่จัดซ้ือ และการบริการ

ประชาชน  -คอมพวิเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 32,000      -  - เพื่อใช้ในการ ประชาชนมคีวาม ส านักปลัด/
จ านวน 2 ชุด ปฏบิติังาน รวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ กองวชิาการฯ
 -เคร่ืองปรับอากาศ จ านน 9 เคร่ือง 138,000     -  - ส านักปลัด/

กองสวสัดิการฯ
กองวชิาการฯ/
กองการศึกษา

 -เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก จ านวน 5 21,500      -  - ส านักปลัด/
เคร่ือง กองสวสัดิการฯ/

กองช่าง 
กองคลัง 

 -เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 15,200      -  - ส านักปลัด/
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 2 เคร่ือง กองสวสัดิการฯ
 -เคร่ืองกรองน้ า จ านวน 3 เคร่ือง 135,000     -  - ส านักปลัด/

กองการศึกษา
 -รถขยะแบบอัดทา้ย หกล้อ 2,300,000  -  - กองสาธารณสุขฯ
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จ านวน 1 คัน
 -เคร่ืองย่อยกิ่งไม้แบบติดเคร่ืองยนต์ 38,000      -  - กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

1 จัดซ้ือเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ  -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 30,000      -  - จ านวนเคร่ืองมอื การปฏบิติังานบคุลากร กองสาธารณสุขฯ
ในการปฏบิติังานของเทศบาล ปฏบิติังานและการบริการ ส านักงาน จ านวน 1 ชุด เคร่ืองใช้ ที่จัดซ้ือ และการบริการ

(ต่อ) ประชาชน  -เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/LED 7,300        -  - เพื่อใช้ในการ ประชาชนมคีวาม กองสาธารณสุขฯ
จ านวน 1 เคร่ือง ปฏบิติังาน รวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ

 -เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU 33,000      -  - กองสาธารณสุขฯ
จ านวน 1 เคร่ือง
 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล 23,000      -  - กองวชิาการฯ
จ านวน 1 ชุด
 -โทรทศัน์ LED ขนาด 55 นิ้ว 46,000      -  - กองวชิาการฯ
จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองผสมคอนกรีต ประกอบด้วย 45,000      -  - กองช่าง
ตัวเคร่ืองและมอเตอร์ไฟฟา้
 - ไม้สต๊าฟ 3 เมตร 2 อัน 7,000        -  - กองช่าง
 - เคร่ืองตัดหญ้า 4 เคร่ือง 38,000      -  - กองช่าง/

กองสาธารณสุขฯ
 -เล่ือยตัดต้นไม้ จ านวน 1 เคร่ือง 10,000     กองช่าง
 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน 32,000      -  - กองสวสัดิการฯ/
ส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกวา่ กองคลัง
18.50 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง
 -เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 AV 31,000     กองคลัง/กองช่าง
จ านวน 10 เคร่ือง กองวชิาการฯ/

กองสาธารณสุขฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

1 จัดซ้ือเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ  -พดัลมติดพนัง ขนาด 16 นิ้ว  10,800      -  - จ านวนเคร่ืองมอื การปฏบิติังานบคุลากร กองการศึกษา
ในการปฏบิติังานของเทศบาล ปฏบิติังานและการบริการ จ านวน 9 ตัว เคร่ืองใช้ ที่จัดซ้ือ และการบริการ (ศูนย์เด็ก ฯ 1)
(ต่อ) ประชาชน  -พดัลมโคจร  16 นิ้ว จ านวน 3 ตัว 3,300        -  - เพื่อใช้ในการ ประชาชนมคีวาม กองการศึกษา

 -พดัลมต้ังพื้น 16 นิ้ว จ านวน 2 ตัว 3,600        -  - ปฏบิติังาน รวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ กองการศึกษา
 -กล้อง วดีีโอ จ านวน 1 เคร่ือง 30,000      -  - กองการศึกษา
 -ชุดรับแขก จ านวน 1 ชุด 10,000      -  - กองการศึกษา
 -แอมปข์ยายเสียง จ านวน 1 เคร่ือง 10,000      -  - กองการศึกษา
 -เคร่ืองก าเนิดไฟฟา้ ขนาด 1 กิโลวตัต์ 30,000       -  - ส านักปลัด
 -เคร่ืองท าน้ าร้อน น้ าเย็น 4,500        -  - ส านักปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง
 -เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU 296,000     -  - กองการศึกษา
จ านวน 8 ตัว  
 -ติดต้ังม่านปรับแสง จ านวน 10 บาน 10,000      -  - กองการศึกษา
 -กล้องวงจรปดิ จ านวน 8 ตัว พร้อม 70,000      -  - กองการศึกษา
อุปกรณ์
 -กล้องวงจรปดิ จ านวน 4 ตัว พร้อม 29,000      -  - กองการศึกษา
อุปกรณ์
 -ติดต้ังมุงลวด 45,000      -  - กองการศึกษา

(ศูนย์เด็กฯ 2)
 -เบาะวิง่/คลาน ขนาด 1.20X1.50 ม. 14,400      -  - กองการศึกษา
 -กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 6,000        -  - กองช่าง
 -ตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ า จ านวน 1 เคร่ือง 12,500      -  - กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

1 จัดซ้ือเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ  -รถเกษตรกรรม บรรทกุขยะ 4 ล้อ 400,000    - - จ านวนเคร่ืองมอื การปฏบิติังานบคุลากร กองสาธารณสุขฯ
ในการปฏบิติังานของเทศบาล ปฏบิติังานและการบริการ แบบด้ัม เคร่ืองใช้ ที่จัดซ้ือ และการบริการ

(ต่อ) ประชาชน  - เคร่ืองพน่ยา 2 เคร่ือง 26,000     -  - เพื่อใช้ในการ ประชาชนมคีวาม กองช่าง/
ปฏบิติังาน รวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ กองสาธารณสุขฯ

 -รถอีแต๋น จ านวน 1 คัน 400,000     -  - กองสาธารณสุขฯ
 -ถังกรองน้ า  จ านวน 1 ถัง 50,000      -  - กองช่าง

2 ปรับภมูิทศัน์โดยรอบอาคาร เพื่อใหภ้มูิทศัน์โดยรอบ ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000    100,000    100,000    จ านวนประชาชน ประชาชนที่ได้รับการ กองช่าง
ส านักงานเทศบาลต าบล น่าอยู่และสะดวกแก่การ ผู้รับบริการ บริการที่สะดวกรวดเร็ว

ปา่ซาง บริการประชาชน

3 ต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุง เพื่อปรับปรุงและพฒันา  -ปรับปรุงอาคารส านักงาน และศูนย์ 100,000    -           -           จ านวนศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง
อาคารส านักงานเทศบาล สถานที่ปฏบิติังานใหน้่าอยู่ พฒันาเด็กเล็ก (200,000)   พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แหง่/

ต าบลปา่ซาง/อาคารศูนย์ และสะดวกบริการ  -ปรับภมูิทศัน์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ เทศบาลฯ อาคารศูนย์แสดงสินค้า

พฒันาเด็กเล็กเทศบาล/ ประชาชน จ านวน 2 แหง่ หตักรรมฯ ได้รับการ

อาคารศูนย์แสดงสินค้า  -อาคารศูนย์แสดงสินค้าหตักรรมฯ ปรับปรุง เพื่อใหก้าร

หตักรรมฯ ปฏบิติังานเปน็ไป

4 ก่อสร้างร้ัวอาคารศูนย์พฒันา เพื่อปรับปรุงและพฒันา  -ก่อสร้างร้ัวบริเวณศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 300,000    -           -           จ านวนร้ัว บริเวณอาคารส านกังาน กองช่าง
เด็กเล็ก แหง่ที่ 2 สถานที่ปฏบิติังานใหน้่าอยู่ เทศบาลต าบลปา่ซาง จ านวน 1 แหง่ -           -           ศูนย์พัฒนา มคีวามปลอดภยั

และสะดวกบริการ เด็กเล็กเทศบาลฯ ในชีวิตและทรัพย์สิน

ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

5 ก่อสร้างร้ัวอาคารส านักงาน เพื่อปรับปรุงและพฒันา  -ก่อสร้างร้ัวบริเวณส านักงานเทศบาล 950,000    950,000    950,000    จ านวนร้ัวอาคาร บริเวณอาคารส านกังาน กองช่าง

เทศบาล สถานที่ปฏบิติังานใหน้่าอยู่ ต าบลปา่ซาง จ านวน 1 แหง่ ส านกังาน มคีวามปลอดภยั

และสะดวกบริการ เทศบาล ในชีวิตและทรัพย์สิน

ประชาชน
6 ปรับปรุงและพฒันาสถานที่ เพื่อปรับปรุงและพฒันา ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000    100,000    100,000    จ านวนประชาชน ประชาชนมาติดต่อ ทุกกอง

ปฏบิติังาน สถานที่ปฏบิติังานใหน้่าอยู่ ผู้รับบริการ ราชการ ได้รับการ

และสะดวกบริการประชาชน บริการที่สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่ผ่านมา
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7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
7.4  แนวทางการปรบัปรงุและพัฒนารายได้ของทอ้งถ่ิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

1 ปรับปรุงและพฒันางานแผนที่ เพื่อปรับปรุงระบบงาน  -อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับงานแผนที่ภาษี 70,000     70,000     70,000     จ านวนผู้เข้าร่วม สามารถน าข้อมลูระบบ กองคลัง
ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน แผนที่ภาษแีละทะเบยีน และทะเบยีนทรัพย์สิน (20,000)     รับการอบรม สารสนเทศมาใช้ใน (งานภาษ)ี
LTAX3000 และ LTAX GIS ทรัพย์สิน   -ออกส ารวจข้อมูลภาคสนาม ร่วมกับ การพัฒนาเทศบาล

ผู้น าชุมชน และพัฒนารายได้

 -ปรับปรุงและพฒันาข้อมูลแผนที่ ในการจัดเกบ็ภาษี

ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน โปรแกรม อย่างทั่วถึง

LTAX3000 และ LTAX GIS
 -ปรับปรุงระบบคอมพวิเตอร์ของงาน
แผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
7.5  แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสรมิมีส่วนรว่มของประชาชนในทอ้งถ่ิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

1 โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเปน็การแสดงออกถึง ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน 30,000      30,000      30,000      จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัด
เฉลิมพระเกียรติ ความจงรักภกัดีต่อสถาบนั เทศบาล/นักเรียนและประชาชน (30,000)     โครงการ จ านวน 450 คน 

พระมหากษตัริย์และสร้าง ในเขตเทศบาล จ านวน 450 คน ได้แสดงออกถึง

ความสามัคคีในหมู่คณะ ความจงรักภกัดีและ

มคีวามสามคัคี

ในหมูค่ณะ

2 เลือกต้ังผู้บริหารและสมาชิก เพื่อส่งเสริมใหม้ีการปกครอง ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 600,000    600,000    600,000    จ านวนผู้บริหาร จัดการเลือกต้ังเปน็ไป ส านักปลัด
สภาเทศบาล/เลือกต้ังซ่อม ตามระบอบประชาธปิไตย (100,000)   และสามาชิก ตามระเบยีบฯ กฎหมาย

สภาเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา
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7. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง-การบรหิาร
7.6  แนวทางการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย และความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมพฒันา เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ อปพร.ในสังกัด  จ านวน 140 คน 100,000    100,000    100,000    จ านวน อปพร. อปพร.มศัีกยภาพในการ ส านักปลัด
ศักยภาพงานปอ้งกันบรรเทา ปฏบิติังานของ อปพร. (20,000)     ที่เข้าร่วมโครงการ ปฏบิติัหนา้ที่

สาธารณภยัใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ เมื่อเกิดภยัพบิติัต่างๆ
และอปพร. ในอนาคต

2 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและ เพื่อลดอัตราเส่ียงการเกิด ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000      20,000      20,000      จ านวนประชาชน ประชาชนมคีวาม ส านักปลัด
ระงับอัคคีภยัในชุมชน อัคคีภยัที่อาจจะเกิดขึ้นใน (20,000)     ที่เข้าร่วมโครงการ ปลอดภยัในชีวิตและ

พื้นที่ ทรัพย์สิน

3 โครงการฝึกอบรมซักซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมของ เจ้าหน้าที่งานปอ้งกัน และพนักงาน 50,000     50,000     50,000     จ านวนบคุลากร เจ้าหนา้ที่มศัีกยภาพ ส านักปลัด
แผนปอ้งกันบรรเทา เจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือ เทศบาล จ านวน 50 คน ที่เข้าร่วมโครงการ ในการปฏบิติัหนา้ที่

สาธารณภยัต่างๆ ประชาชนจากสาธารณภยั

4 โครงการปอ้งกันและช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปญัหาความ ประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รับ 100,000    100,000    100,000    จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด
ประชาชนจากเหตุภยัพบิติั เดือดร้อนจากภยัพบิติัของ ความเดือนร้อนจากเหตุภยัพบิติักรณี (1,024,070)  ในเขตที่ได้รับ ช่วยเหลือและบรรเทา

กรณีฉุกเฉิน ประชาชนในทอ้งถิ่น ฉุกเฉิน ความช่วยเหลือ ความเดือดร้อน

จากภยัพิบติัฯ ทุกครัวเรือน ที่ประสบ

ภยัพิบติัต่างๆ

งบประมาณและที่ผ่านมา

     แผนพัฒนาสามปีเทศบาลต าบลป่าซาง (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร์ที ่7   -   หน้า  120     



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

5 เผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน เพื่อสามารถช่วยเหลือทาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 20,000      20,000      20,000      จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน กองวชิาการฯ
กฎหมายและเผยแพร่ความรู้ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า (20,000)     โครงการ 70 คน มคีวามรู้

ทางกฎหมายสิทธมินุษยชน พนักงานจ้าง  ก านันผู้ใหญ่บา้น ตลอดจนสามารถน า

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแก่ และประชาชนในเขตเทศบาล ความรู้ ไปเผยแพร่ 

ประชาชนในเขตเทศบาล ต าบลปา่ซาง  จ านวน 70  คน แนะน า ใหค้ าปรึกษา

ในการช่วยเหลือทาง

กฎหมายแกป่ระชาชน

ในท้องถิน่

6 จัดหาครุภณัฑ์ วสัดุ อุปกรณ์ เพื่อใหง้านปอ้งกันและ  -สายส่งน้ าดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห ์ 30,000       -  - จ านวนวัสดุ งานปอ้งกนัฯ ส านักปลัด
ในการปอ้งกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภยัและ ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อม ครุภณัฑ์ อปุกรณ์ มคีรุภณัฑ์ อปุกรณ์

สาธารณภยัและรักษาความ รักษาความสงบเรียบร้อย ข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว ที่จัดซ้ือเพื่อใช้ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน

สงบเรียบร้อยในชุมชน มีประสิทธภิาพ จ านวน 3 เส้น ในการปฏบิติังาน และประชาชนในเขต

 -ข้อแยก 3 ทาง รถดับเพลิง 10,000       -  - และจ านวน เทศบาลมคีวาม

 -เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง เครืองบยต์ 15,000      -  - ประชาชนที่ได้รับ ปลอดภยัในชีวิต

เบนซินขนาด 5 แรงม้า ความดูแลในด้าน ทรัพย์สิน

  -ติดต้ังระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ 15,000      -  - การรักษาความ

รถน้ า ทะเบยีน ลพ 80-6098 ปลอดภยัในชีวิต

 -ไฟกระพริบ พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง 60,000      -  - ทรัพย์สิน

 -กระจกโค้งมน จ านวน 20 อัน 70,000      -  -

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) รบัผิดชอบ

7 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ CCTV เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย เขตพื้นที่ชุมชน 14 ชุมชน 400,000    400,000    400,000    จ านวนชุมชน ประชาชน ทุกครัวเรือน ส านักปลัด
เขตชุมชนเทศบาล และความปลอดภยัในชีวติ และจ านวนกล้อง มคีวามปลอดภยัในชีวิต

ทรัพย์สิน CCTV ที่ติดต้ัง และทรัพย์สิน

8 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ CCTV เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณส านักงานเทศบาลต าบลปา่ซาง 170,000    170,000    170,000    จ านวนกล้อง พื้นที่บริเวณส านกังาน ส านักปลัด
บริเวณอาคารส านักงาน และความปลอดภยัในชีวติ วงจรปดิ CCTV เทศบาลมคีวาม

เทศบาล ทรัพย์สิน ปลอดภยัในชีวิต

และทรัพย์สิน

9 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อใหชุ้มชนในพื้นที่เส่ียง  -ประชาชนในชุมชนพื้นที่เส่ียงภยัพบิติั  50,000      50,000      50,000      ประชาชนในเขต ประชาชนในพื้นที่ ส านักปลัด
ชุมชนด้านการปอ้งกันและ ภยัพบิติั มีความสามารถ  -จัดกิจกรรมอบรม จ านวน 1 รุ่น พื้นที่เส่ียงภยัพิบติั เส่ียงภยัมคีวามเข้มแข็ง

บรรเทาสาธารณภยั  ในการบริหารจัดการ จ านวน 2 วนั สามารถช่วยเหลือ

สาธารณภยัและสามารถ ตนเองได้อย่างรวดเร็ว

ปอ้งกันและลดความสูญเสีย และมปีระสิทธิภาพ

ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

10 โครงการส่งเสริมความรู้ เพื่อปอ้งกันและลดอัตรา นักเรียนและประชาชน ในเขตพื้นที่ 20,000     20,000     20,000     จ านวนนกัเรียน นกัเรียนและประชาชน ส านักปลัด
การปอ้งกันสาธารณภยัและ เหตุสาธารณภยัต่างๆ ที่อาจ เทศบาล และประชาชน มคีวามปลอดภยัในชีวิต

ปอ้งกันภยัแก่สถานศึกษา เกิดขึ้นในพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการ และทรัพย์สิน

และประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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