
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมอืงการบริหาร
4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารและ เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกจัดการเลือกต้ังผู้บริหารและ  -  - 500,000  -  - 1 คร้ัง ได้ผู้บริหารและสมาชิก ส านกัปลัด

สมาชิกสภาทอ้งถิน่ เทศบาล ต้ังผู้บริหารและสมาชิกสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบล สภาฯ ทีม่าจากการ
ต าบลสันปา่ตอง เทศบาลต าบลสันปา่ตอง สันปา่ตอง เลือกต้ัง

2 โครงการจัดท าวารสารเผยแพร่ เพือ่เผยแพร่การด าเนนิงาน เอกสารประชาสัมพนัธ์  -  - 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับทราบ ส านกัปลัด
การด าเนนิงานของเทศบาล ของเทศบาลและสาระ เทศบาล ในเขตเทศบาล ผลการด าเนนิงานของ
 และความรู้อื่น ความรู้ และ อปท.อื่น เทศบาลฯ

3 โครงการจัดท าแผนพฒันา เพือ่ก าหนดแนวทางการ 1.แผนพฒันาท้องถิ่น - - 30,000 30,000 30,000 แผนพัฒนาท้องถิ่น มีแผนพฒันาทอ้งถิน่ ส านกัปลัด
ทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) พฒันาของเทศบาล 2.แผนการด าเนินงาน แผนด าเนินงาน เพือ่ก าหนดแนวทาง

3.ผลการติดตามประเมิน ผลการติดตาม การพฒันาของเทศบาล
ผลแผนพฒันา ประเมินผลแผน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบาลต าบลสันป่าตอง
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพความโปร่งใสเป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.ในจังหวัดที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดีด้วยนวัตกรรมการบริการที่เหมาะสม

แบบ ผ.02 
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4 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ พฒันาศักยภาพเจ้าหนา้ที่ ให้คณะผู้บริหาร พนักงาน  - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ให้คณะผู้บริหาร พนักงาน ส านกัปลัด
บคุลากร คณะผู้บริหาร พนกังาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการฝึก ของพนกังาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับ

ลูกจ้าง พนกังานจ้าง อบรมพฒันาศักยภาพ การจากฝึกอบรมมา
ได้รับพฒันาองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ในการ
ทีส่อดคล้องกับสถานการ ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการ
การเปล่ียนแปลงและบริบท แก่ประชาชน
ของสังคมและทอ้งถิน่

5 โครงการวันทอ้งถิน่ไทย เพือ่สร้างจติส านึกและตระหนัก จัดนิทรรศการและกจิกรรม - - 30,000 30,000 30,000 พนกังาน บคุลากรในหนว่ยงาน ส านกัปลัด
ในหนา้ทีข่ององค์กรปกครอง ร่วมกนัระหว่างผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการ เกิดความรัก สามัคคี
ส่วนทอ้งถิน่ พนักงานและลูกจ้างเทศบาล และภูมิใจในหนา้ที่

6 โครงการวันเทศบาล เพือ่สร้างจติส านึกและตระหนัก จัดนิทรรศการและกจิกรรม - - 30,000 30,000 30,000 พนกังาน บคุลากรในหนว่ยงาน ส านกัปลัด
ในหนา้ทีข่ององค์กรปกครอง ร่วมกนัระหว่างผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการ เกิดความรัก สามัคคี
ส่วนทอ้งถิน่ พนักงานและลูกจ้างเทศบาล และภูมิใจในหนา้ที่

7 โครงการปรับขยายเวลาการให้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ รับช าระภาษีและค่าธรรมเนียม - - 10,000 10,000 10,000 ผู้เสียภาษี ประชาชนผู้เสียภาษีได้รับ กองคลัง
บริการประชาชนและการให้ ผู้ช าระภาษีในการช าระภาษี ในช่วงพกัเที่ยงในวันราชการ ได้รับประโยชน์ ความสะดวกในการช าระภาษี

บริการนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ จากโครงการ และค่าธรรมเนียม

8 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษี ส ารวจและจัดท าทะเบยีน จ้างเหมาส ารวจข้อมูล 100,000 100,000 100,000 100,000 ข้อมูลถูกต้อง น าข้อมูลมาใช้จัดเก็บ กองคลัง
และทะเบยีนทรัพย์สิน ทรัพย์สินเพือ่ใช้เปน็ข้อมูล ภาคสนาม ครบถ้วน ภาษีได้ถูกต้องและ

ในการจัดเก็บภาษีทีดิ่นและ ครบถ้วน
ส่ิงปลูกสร้าง
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9 โครงการประชาสัมพนัธ์ จัดอบรม เผยแพร่ เอกสาร จัดอบรม ท าเอกสาร 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เสียภาษี ประชาชนได้รับความรู้ กองคลัง
เผยแพร่ ความรู้เร่ืองภาษี ประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้ เผยแพร่ ได้รับประโยชน์ ความเข้าใจในเร่ืองภาษี
ทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง แก่ประชาชน เร่ืองภาษีทีดิ่น ทีถู่กต้อง

และส่ิงปลูกสร้าง

0 170,000 870,000 370,000 370,000รวม
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