
 และประสิทธิภาพในการท างาน
เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรั้บ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือให้การพัฒนาต าบล

ไป

ประชุมประชาคมจัดหา 20,000 20,000 20,000 ได้แผนพัฒนาต าบลทีด่ี ส านักปลัด

ต าบล ถูกทิศทาง ขอ้มูลเพ่ือจัดท าแผน (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.)
2 โครงการติดตามประเมิน ผล เพ่ือให้ทราบความ 

ก้าวหน้า

ประเมินติดตามผลในการ 10,000 10,000 10,000 การปฏิบตัิงานมี ส านักปลัด

การด าเนินงาน ในการปฏิบตัิงาน ปฏิบตัิงานของพนักงาน (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสิทธิภาพมากขึ้น

3 โครงการติดตามประเมินผล เพ่ือให้การบริหารงานมี ประเมินผลการบริหารงาน 10,000 10,000 10,000 การบริหารงานมี ส านักปลัด

หลักเกณฑ์การบริหารจัดการ

ทีด่ี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ทุกๆ     ไตรมาส (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสิทธิภาพมากขึ้น

4 โครงการเผยแพร่ขา่วสาร

ศูนย์ขอ้มูลต าบล

เพ่ือให้การบริหารเกิด

ความการบริหารงานมี

โปร่งใส

ศูนย์ขอ้มูลต าบลชะมาย         10,000 

(งบ ทต.)

        10,000 

 (งบ ทต.)

        10,000 

 (งบ ทต.)

การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
       แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)

เทศบาลต าบลชะมาย
ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร
แนวทางท่ี  1  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา  งบประมาณ  การติดตามประเมินผลเพือ่ให้เกิดความโปร่งใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



5 โครงการประชุมผู้น าชุมชน เพ่ือให้ผู้น าชุมชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาต าบล

ประชุมผู้น าชุมชนเดือนละ

 1 คร้ัง

         25,000

           (งบ 

ทต.)

         25,000

    (งบ ทต.)

     25,000    

  (งบ ทต.)

ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาต าบล

มากขึ้น

ส านักปลัด

แนวทางท่ี   2    พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและระบบจูงใจในการท างานประสิทธิภาพในการบริหาร

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมจริยธรรม 

และ

เพ่ือให้การปฏิบัตงิานมี ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 10,000 10,000 10,000 การปฏิบัตงิานมี ส านักปลดั

สร้างแรงจูงใจในการท างาน ประสทิธิภาพ อย่างเป็นธรรม (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธิภาพมากขึ้น

2 โครงการสร้างสวสัดกิารเพ่ือ เพ่ือให้การปฏิบัตงิานมี พนักงานสว่นต าบล 1,300,000 1,300,000 1,300,000 การปฏิบัตงิานมี ส านักปลดั

สร้างแรงจูงใจในการท างาน ประสทิธิภาพ ลกูจ้างประจ าทต.ชะมาย (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธิภาพมากขึ้น

3 โครงการสนับสนุนการศกึษา เพ่ือให้เพ่ิม

ประสทิธิภาพและ

ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 100,000 100,000 100,000 การปฏิบัตงิานมี ส านักปลดั

ตอ่ในระดบัปริญญาตรีและ ขวญัและก าลงัใจในการ อย่างเป็นธรรม (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธิภาพมากขึ้น

ปริญญาโท ปฎิบัตงิาน

งบประมาณและท่ีมา

แนวทางท่ี  3    ปรับปรุงประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  เพือ่ลดการท างานท่ีซ้ าซ้อน  และเพิม่ความรวดเร็วในการปฎิบัติงานให้มากข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงเคร่ืองมือ เพ่ือให้ประชาชนได้ จัดซ้ือวทิยุสื่อสาร พร้อม 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดรั้บข้อมูล ส านักปลดั
สื่อสาร รับทราบข้อมูลข่าวสาร

อย่างรวดเร็ว

ตดิตั้งสถานีรับสง่ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ข่าวสารรวดเร็วยิ่งขึ้น

แนวทางท่ี  4    ปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  ให้ประชาชนและพนักงานได้รับข่าวสารได้อย่างถูกต้อง  และรวดเร็ว

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประชาสมัพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ จัดท าวารสารแผน่พับ 

และ

150,000 150,000 150,000 ประชาชนไดรั้บข้อมูล ส านักปลดั

ข้อมูลข่าวสาร สื่อตา่งๆ ออกเผยแพร่ (งบ ทต.) (งบ ทต.) ข่าวสารมากขึ้น

2 โครงการด าเนินรายการ

วทิยุชุมชน

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารให้กับประชาชน

จัดรายการวทิยุ  1  

รายการ

       20,000 

         (งบ 

ทต.)

       20,000 

         (งบ 

ทต.)

       20,000 

      (งบ ทต.)

ประชาชนไดรั้บข้อมูล

ข่าวสารเพ่ิมขึ้น

ส านักปลดั

3 โครงการจัดตั้งศนูย์ข้อมูล เพ่ือให้เป็นศนูย์ข้อมูล

ระดบั

จัดตั้งศนูย์ข้อมูลข่าวสาร

 1

70,000 70,000 70,000 ประชาชนไดรั้บข้อมูล ส านักปลดั

ข่าวสาร ต าบล แห่ง (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ข่าวสารมากขึ้น

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



4 โครงการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารทางเวปไซด์

เพ่ือให้ผู้ทีส่นใจข้อมูล

ต าบลไดรั้บทราบ

จัดท าและพัฒนาเวป

ไซดต์ าบล

    50,000    

   (งบ ทต.)

    50,000    

   (งบ ทต.)

    50,000   

(งบ ทต.)

ผู้ทีส่นใจข้อมูลต าบล

ไดรั้บทราบอย่าง

รวดเร็ว

ส านักปลดั

5 โครงการตดิป้าย

ประชาสมัพันธ์

เพ่ือประชาสมัพันธ์

ภารกิจงานของทต.

ป้ายประชาสมัพันธ์       20,000  

(งบ ทต.)

20,000       

(งบ ทต.)

20,000       

(งบ ทต.)

เพ่ิมช่องทางในการ

รับรู้ข่าวสารของ

ประชาชน

กองคลงั

6 ปรับปรุงขยายเขตหอ

กระจายข่าว หมู่บ้าน

เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้

ประชาชนในทุกหมู่บ้าน

ปรับปรุงขายเขตหอ

กระจายข่าว ให้

ครอบคลมุทุกพ้ืนที่

ต าบลชะมาย

200,000 200,000 เพ่ิมช่องทางในการ

รับรู้ข่าวสารของ

ประชาชน

กองช่าง

แนวทางท่ี  5    เพิม่ประสิทธิภาพวิธีการท างาน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดหาวสัดแุละ

ครุภัณฑ์

เพ่ือให้มีวสัดแุละ

ครุภัณฑ์ใช้

จัดซ้ือวสัด ุและครุภัณฑ์

ใช้

1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีวสัดแุละครุภัณฑ์ใช้

ใน

ส านักปลดั

ในส านักงานและเพ่ือ

สนับสนุน

ในส านักงานและ

สนับสนุน

(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ส านักงานและบริการ

การบริการสงัคมและ

ชุมชน บริการสงัคมและชุมชน ชุมชนสงัคมอย่างเพียงพอ
และมีประสทิธิภาพ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

    (งบ ทต.)  (งบ ทต.)   



2 จัดซ้ือรถแม็คโคร เพ่ือประชาชนไดรั้บ

การบริการ รถแม็คโคร  จ านวน  1  คนั
3,000,000

ประชาชนไดรั้บการบริการ
ส านักปลดั

ไดส้ะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น (งบ ทต.) รวดเร็วขึ้น

3 จัดซ้ือรถตกัหน้าขุดหลงั เพ่ือประชาชนไดรั้บ

การบริการ รถตกัหน้าขุดหลงั 
2,500,000

ประชาชนไดรั้บการบริการ
ส านักปลดั

ไดส้ะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
จ านวน  1  คนั

(งบ ทต.)
รวดเร็วขึ้น

4 จัดซ้ือรถบดอัดถนนขนาด

เลก็

เพ่ือประชาชนไดรั้บ

การบริการไดส้ะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น

รถบดอัดถนนขนาดเลก็     

3,000,000 

(งบ ทต.)

ประชาชนไดรั้บการบริการส านักปลดั

5 จัดซ้ือรถตรวจการณ์ เพ่ือประชาชนไดรั้บ

การบริการ

รถตรวจการณ์ 1,000,000
ประชาชนไดรั้บการบริการ

ส านักปลดั

ไดส้ะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จ านวน  1  คนั (งบ ทต.) รวดเร็วขึ้น

6 จัดซ้ือรถบรรทุกดั๊มเลก็ เพ่ือประชาชนไดรั้บ

การบริการ

รถบรรทุกขนาดเลก็ 1,000,000
ประชาชนไดรั้บการบริการ

ส านักปลดั

ไดส้ะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จ านวน  1  คนั (งบ ทต.) รวดเร็วขึ้น

7 จัดซ้ือเตน็ท์โตะ๊-เก้าอ้ื เพ่ือประชาชนไดรั้บ

การบริการไดส้ะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น

เตน็ท์ จ านวน 10  หลงั 1,000,000 ประชาชนไดรั้บการบริการรวดเร็วขึ้นส านักปลดั

แนวทางท่ี  6   เพิม่ประสิทธิภาพการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

(งบ ทต.)  



(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1
โครงการจัดซ้ือวสัดวุทิยุ

ศื่อสาร

เพ่ือใช้สื่อสารงาน

ป้องกันและบรรเทาภัย 5 เคร่ือง

25,000
งานป้องกัน

ตดิตอ่สื่อสารกันง่ายขึ้น

2 โครงการก่อตั้งสถานี เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ

ในการ

ก่อตั้งสถานีดบัเพลงิ 2,200,000 การป้องกันภัยและการ ส านักปลดั

ดบัเพลงิ ป้องกันภัย จ านวน 1 แห่ง (งบ ทต.) กู้ภัยมีประสทิธิภาพ

มากขึ้น
3 โครงการป้องกันภัยและ

บรรเทาสาธารณะภัยของ

ประชาชน

เพ่ือป้องกันและ

บรรเทาภัยพิบัตติา่งๆ 

ทีเ่กิดขึ้นกับประชาชน

จัดซ้ือวสัดแุละครุภัณฑ์

เพ่ือป้องกันและบรรเทา

สาธารณะภัยของ

ประชาชน

     300,000 

        (งบ 

ทต.)

     300,000 

        (งบ 

ทต.)

     300,000 

    (งบ ทต.)

การป้องกันและ

บรรเทาภัยพิบัตติา่งๆ

 มีประสทิธิภาพมากขึ้น

ส านักปลดั

4 โครงการฝกึอบรมอาสา 

สมัครป้องกันฝา่ยพลเรือน

สาธารณะภัยในชุมชน

เพ่ือสร้างอาสาสมัคร

ในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณะภัย

ในชุมชน

ฝกึอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน

         

50,000        

 (งบ ทต.)

         

50,000        

 (งบ ทต.)

    50,000    

(งบ ทต.)

มีอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝา่ยพลเรือนเพ่ิมขึ้น

ส านักปลดั

5 จัดซ้ือรถดบัเพลงิถังน้ าใน

ตวัชนิดฉดีโฟม

เพ่ือให้ประชาชนมี

ความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สนิ

รถดบัเพลงิ  1  คนั      

2,000,000 

(งบ ทต.)

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สนิ

ส านักปลดั

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



6 จัดซ้ือรถดบัเพลงิขนาดเลก็ เพ่ือให้ประชาชนมี

ความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สนิ

รถดบัเพลงิ  1  คนั      

1,500,000   

(งบ ทต.)

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สนิ

ส านักปลดั

8 จัดซ้ือเรือพลาสตกิขนาด 6 -

 8 ทีน่ัง้ จ านวน  2  ล า 

พร้อมตดิเคร่ืองยนต์

เพ่ือให้ประชาชนมี

ความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สนิ

เรือพลาสตกิ จ านวน  2 

ล า

     

1,000,000 

(งบ ทต.)

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สนิ

ส านักปลดั

9 จัดซ้ือรถยนตก์ู้ชีพ เพ่ือให้ประชาชนมี

ความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สนิ

รถยนตก์ู้ชีพ  1  คนั      

2,000,000 

(งบ ทต.)

ประชาชนมีความ

ปลอดภัย

ส านักปลดั

10 โครงการรักษาความสงบ

และความเป็นระเบียบใน

เขตเมือง

เพ่ือให้ประชาชนมี

ความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สนิ

จัดเวรยาม และ

อาสาสมัครรักษาความ

สงบ และความ

      20,000  

 (งบ ทต.)

      20,000  

 (งบ ทต.)

      20,000  

 (งบ ทต.)

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สนิ

ส านักปลดั

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1
ปรับปรุงส านักงานเทศบาล

ต าบล

เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ

ความ

-ปรับภูมิทัศน์รอบๆ ทีท่ า

การ 2,000,000

เพ่ือเพ่ิมความสะดวก

ในการ

กองช่าง

ชะมาย  หมู่ที ่ 6 สะดวกในการมาตดิตอ่ - ก่อสร้างร้ัวส านักงาน
(งบ ทต.)

มาตดิตอ่ราชการของ

แนวทางท่ี  7  พัฒนาสถานท่ี  อุปกรณ์  และส่ิงอ านวยความสะดวกในการบริการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



ราชการในเทศบาล - ก่อสร้างทีจ่อดรถ ประชาชน
- งานตกแตง่ภายใน
ส านักงาน
- ปรับปรุงห้องประชุม
- ปรับปรุงและก่อสร้าง

อาคารเพ่ิม และงานอ่ืน ๆ

2 ปรับปรุงส านักงานเทศบาล

ต าบลชะมาย (หลงัเดมิ) 

เป็นศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ทต.

ชะมาย หมู่ที ่1

เพ่ือให้ประชาชนใน

เขตต าบลชะมาย ไดมี้

สถานทีป่ระชุมและ

ร่วมท ากิจกรรมตา่ง ๆ

ปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ       '-

 ก่อสร้างร้ัวส านักงาน    

'- ปรับปรุงภายใน

ส านักงาน

      200,000

         (งบ 

ทต.)

เพ่ือให้มีอาคารส าหรับ

เป็น     ศนูย์พัฒนา

เดก็เลก็

กองช่าง

3 ก่อสร้างศาลาอเนก 

ประสงคห์มู่บ้านทวสีขุ  หมู่

ที ่ 2

เพ่ือให้ประชาชนใน

หมู่ที ่ 2  ไดมี้สถานที่

ประชุมและร่วมท า

กิจกรรมตา่ง ๆ

ก่อสร้างอาคารศาลา

เอนกประสงคข์นาดกวา้ง

   8.00  ม. ยาว  20.00 

ซม.

     650,000 

        (งบ 

ทต.)

ประชาชนในหมู่ที ่ 2  

 มี     สถานทีป่ระชุม

และร่วม   ท ากิจกรรม

ตา่ง  ๆ

กองช่าง

4 ก่อสร้างศาลากลุ่มแม่บ้าน เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้าน 

หมู่ที ่ 2

ก่อสร้างอาคารศาลา 650,000 ประชาชนในหมู่ที ่ 2  

 มี

กองช่าง

 หมู่ที ่ 2 ไดมี้สถานทีใ่นการท า

กิจกรรม

จ านวน  1  หลงั
(งบ ทต.)

สถานทีป่ระชุมและร่วม

5 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์

 SML

เพ่ือให้มีสถานทีจั่ดกิจกรรมปรับปรุงศาลา

อเนกประสงค์

650,000
ประชาชนในหมู่ที ่ 4 มี

กองช่าง

หมู่ที ่ 4 (งบ อบต) สถานทีจั่ดกิจกรรม



6 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์

 (ทีด่นิของการรถไฟ) หมู่ที ่4

เพ่ือให้มีสถานทีจั่ดกิจกรรมก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  1,600,000  

(งบ ทต.) มีสถานทีส่ าหรับท ากิจกรรม
กองช่าง

7 ก่อสร้างอาคารศนูย์กีฬา

สขุภาพ หมู่ที ่5

เพ่ือประชาชนไดอ้อก

ก าลงักาย

ก่อสร้างอาคารศนูย์กีฬา

สขุภาพจ านวน 1 หลงั 

พร้อมอุปกรณ์ออกก าลงั

กาย

     500,000 

      (งบ ทต.)

ประชาชนไดอ้อก

ก าลงักายและมี

ร่างกายแข็งแรงลด

ปัญหายาเสพตดิ

กองช่าง

8 ก่อสร้างอาคารเพาะพันธุ์

ปลา หมู่ที ่5

เพ่ือเพ่ิมพันธุ์ปลา

ให้กับแหลง่น้ าธรรมชาติ

ก่อสร้างอาคาร

เพาะพันธุ์ปลาจ านวน 1

 หลงั อุปกรณ์

  500,000  

(งบ ทต.)

ประชาชนมีอาชีพ

เสริมสามารถสร้าง

รายไดเ้พ่ิมขึ้น

กองช่าง

9 ปรับปรุงอาคาร

อเนกประสงคห์มู่ที ่ 8

เพ่ือให้มีสถานทีจั่ด

กิจกรรม

ตอ่เตมิอาคาร

อเนกประสงคจ์ านวน  1 

 แห่ง

  200,000    

(งบ ทต.)

มีสถานทีส่ าหรับท า

กิจกรรม

กองช่าง

10 โครงการกิจกรรม 5 ส. เพ่ือ

พัฒนาองคก์ร

เพ่ือพัฒนาสถานที่

ให้บริการ

1  โครงการ   200,000    

(งบ ทต.)

  200,000    

(งบ ทต.)

  200,000    

(งบ ทต.)

สถานทีใ่ห้บริการ

ประชาชนมีความ

สะอาด

ส านักปลดั

แนวทางท่ี  8   ท าระบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จมาใช้ในหน่วยงาน
เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

2557 2558 2559 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

(ผลผลิตโครงการ)



1 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ ให้บริการประชาชนทีม่า 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรั้บบริการ ส านักปลดั
การบริการประชาชน ความสะดวกรวดเร็วใน ใช้บริการอย่างรวดเร็วทัง้ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ไดส้ะดวกและรวดเร็ว
( One Stop  Service) การรับบริการ ในและนอกเวลาราชการ ยิ่งขึ้น

2 โครงการจัดตั้งศนูย์บริการ

ร่วม

เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ ให้บริการประชาชนทีม่า 50,000 50,000 50,000 ประชาชนไดรั้บบริการ ส านักปลดั

เทศบาลต าบลชะมาย ความสะดวกรวดเร็วใน ใช้บริการอย่างรวดเร็วทัง้ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ไดส้ะดวกและรวดเร็ว

การรับบริการ ในและนอกเวลาราชการ ยิ่งขึ้น

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมพนักงานและ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ

ใน

สง่พนักงาน และลกูจ้าง

เข้า

100,000 100,000 100,000 พนักงานลกูจ้างมี ส านักปลดั

ลกูจ้าง การท างานของพนักงาน อบรม ตามโครงการตา่งๆ (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ประสทิธิภาพในการ
และลกูจ้าง ปฏิบัตงิานเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

แนวทางท่ี  10   น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว  เสมอภาค

แนวทางท่ี  9   พัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติท่ีดีและมีใจรักในการให้บริการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



1 โครงการจัดท าระบบ

เครือข่าย

เพ่ือเพ่ิมช่องทางการ

เรียนรู้

มีการเช่ือมระบบเครือข่าย 200,000 200,000 200,000 มีบริการอินเตอร์เน็ต ส านักปลดั

 และอินเตอร์เน็ต การตดิตอ่สื่อสารการ

คน้ควา้

ภายในส านักงาน และ

ชุมชน

(งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ต าบล มีข้อมูลในการ

น ามาตดัสนิใจในการ

พัฒนา
2 จัดตั้งศนูย์ ICT ต าบล เพ่ือให้ประชาชนในต าบลศนูย์ ICT ต าบล 1 ศนูย์ 2,000,000 ประชาชนมีความรู้และรับ

ไดรั้บรู้ข้อมูลข่าวสาร มี (งบ ทต.) ทราบข้อมูลข่าวสารเพ่ิมขึ้น

ความรู้และใช้เวลาวา่งให้ (งบเงินอุดหนุน)

เป็นประโยชน์
3 โครงการตดิตั้งกลอ้งวงจรปิด เพ่ือเพ่ิมความ

ปลอดภัยในชีวติ

ตดิตั้งกลอ้ง CCTV ในเขต 300,000 300,000 300,000 มีบริการอินเตอร์เน็ต ส านักปลดั

CCTV  ในเขตต าบลชะมาย และทรัพย์สนิของ

ประชาชน

ต าบลชะมาย (งบ ทต.) (งบ ทต.) (งบ ทต.) ต าบล มีข้อมูลในการ

น ามา
ในเขตต าบลชะมาย ตดัสนิใจในการพัฒนา

เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558 2559 จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางท่ี  11  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีแก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีขององค์กร   

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา



1 โครงการจัดท าระบบ

สารสนเทศเพ่ือบริการ

ประชาชน

เพ่ือให้ปบริการ

ประชาชนดขีึ้น

จัดท าเครือข่าย

สารสนเทศ เครือข่าย

เพ่ือบริการประชาชน

     100,000 

   (งบ ทต.)

      100,000

    (งบ ทต.)

  100,000    

(งบ ทต.)

ประชาชนไดรั้บ

บริการดขีึ้น

ส านักปลดั

2 โครงการจัดท าระบบ

สารสนเทศเพ่ือบริหาร

จัดการ

เพ่ือให้การบริหารงาน

ดขีึ้น

จัดท าเครือข่าย

สารสนเทศ เครือข่าย 

เพ่ือบริหารจัดการ

    100,000  

  (งบ ทต.)

  100,000    

(งบ ทต.)

  100,000    

(งบ ทต.)

การบริหารจัดการมี

ประสทิธิภาพยิ่งขึ้น

ส านักปลดั

3 โครงการจัดหาเทคโนโลยี

สารสนเทศน์และอุปกรณ์อ่ืน

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ

ในการท างานให้กับ

เจ้าทีอ่งคก์ร

จัดซ้ืออุปกรณ์เทคโนโลยี

และสารสนเทศน์

    300,000  

  (งบ ทต.)

  300,000    

(งบ ทต.)

  300,000    

(งบ ทต.)

เจ้าทีอ่งคก์รมี

ประสทิธิภาพในการ

ท างานมากขึ้น

ส านักปลดั

แนวทางท่ี  12   การให้บริการค านึงถึงความสะดวกรวดเร็วโดยไม่ให้ประชาชนเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
เป้าหมาย ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2557 2558 2559 จะไดรั้บ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดเก็บภาษนีอก

สถานที่

ให้ความสะดวกกับ

ประชาชนในการช าระ

ภาษี

จัดหนว่ยบริการออกเก็บ

ภาษีนอกสถานที่
      20,000  

(งบ ทต.)

      20,000  

(งบ ทต.)

      20,000  

(งบ ทต.)

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการช าระภาษี

กองคลัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา


