ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างสันติสขุ ในพื้นที่
ยุทธศาสต์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
7.1 แนวทางการพัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
บุคลากรใน อบต.

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2559
2560
2561
(KPI)
จะได้รับ
150,000
150,000
150,000 จานวนผู้เข้าร่วมอบรม ทาให้ประสิทธิภาพใน
มีความรู้และทักษะ การทางานเพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น

1 โครงการทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
พนักกงานจ้าง และผู้นาชุมชน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การทางาน

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

บุคลากรใน อบต.

50,000

50,000

3 โครงการจัดส่งพนักงานเข้ารับ
การอบรม

เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ บุคลากรในองค์กร

100,000

100,000

4 โครงการตอบแทนผู้ปฎิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อปท.

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น สาหรับ
พนักงาน พนักงานจ้าง

1,000,000

1,000,000

5 สมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญ(กบท)

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้ ข้าราชการ
แก่สานักงานกองทุนบาเหน็จ ลูกจ้างประจา
บานาญข้าราชการ

300,000

300,000

เงินรางวัลประจาปี

50,000

คุณธรรม จริยธรรม พนักงานมีคุณธรรม
ในการทางาน
จริยธรรมเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

100,000 ความสามารถของเจ้า พนักงานมีความรู้เพิ่มขึ้น ทุกส่วนราชการ
หน้าที่เพิ่มขึ้น
1,000,000

จานวนผู้ที่ได้รับ
เงินรางวัล

ข้าราชการ ลูกจ้าง
มีกาลังใจในการปฎิบัติ
งาน

300,000 ร้อยละของข้าราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง
ที่ได้รับการสมทบ ประจาได้รับสิทธิหลัง
วัยเกษียณ

ทุกส่วนราชการ

สานักปลัด

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
7.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนถึงสถานที่ในการปฏิบัติงาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
สานักงาน อบต.

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
100,000
100,000
100,000

1 โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน

เพื่อใช้ในสานักงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
และบริการประชาชน

2 โครงการปรับปรุงสานักงาน
อบต

เพื่อปรับปรุงสานักงานให้
เหมาะสมกับกับการปฏิบัติ
และบริการประชาชน

สานักงาน อบต.

300,000

300,000

300,000

3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

เพื่อใช้ในสานักงานและเพิ่ม ครุภัณฑ์เครื่องคอมฯ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ พร้อมอุปกรณ์
งานให้สะดวกและรวดเร็ว

120,000

120,000

120,000

4 โครงการจัดซื้อโต๊ะทางาน
พร้อมเก้าอี้

เพื่อใช้ในสานักงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานให้สะดวกและรวดเร็ว

โต๊ะ-เก้าอี้

15,000

15,000

5 ตู้เอกสาร

เพื่อใช้ในสานักงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานให้สะดวกและรวดเร็ว

ตู้เอกสารชนิด 2 ชั้น

10,000

6 กล้องดิจิตอล

เพื่อใช้ในสานักงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานให้สะดวกและรวดเร็ว

กล้องดิจิตอล

20,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
จานวนเครื่องมือ ทาให้ประสิทธิภาพ
เครื่องใช้ในการปฎิบัติ ในการทางานเพิ่มขึ้น
งานเพิ่มขึ้น
ที่ทาการ อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการ

ทาให้ประสิทธิภาพใ
นการทางานเพิ่มขึ้น

ทุกส่วนราชการ

จานวนเครื่องมือ ทาให้ประสิทธิภาพใ
เครื่องใช้ในการปฎิบัติ นการทางานเพิ่มขึ้น
งานเพิ่มขึ้น

ทุกส่วนราชการ

15,000

จานวนเครื่องมือ ทาให้เกิดความคล่องตัว
เครื่องใช้ในการปฎิบัติ ในการปฏิบัติงาน
งานเพิ่มขึ้น

ทุกส่วนราชการ

10,000

10,000

จานวนเครื่องมือ ทาให้เกิดความคล่องตัว
เครื่องใช้ในการปฎิบัติ ในการปฏิบัติงาน
งานเพิ่มขึ้น

ทุกส่วนราชการ

20,000

20,000

จานวนเครื่องมือ ทาให้เกิดความคล่องตัว
เครื่องใช้ในการปฎิบัติ ในการปฏิบัติงาน
งานเพิ่มขึ้น

ทุกส่วนราชการ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
โต๊ะและเก้าอี้คอมฯ

7 โต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์

เพื่อใช้ในสานักงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานให้สะดวกและรวดเร็ว

8 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนทึบ

เพื่อใช้ในสานักงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานให้สะดวกและรวดเร็ว

9 โครงการก่อสร้างอาคารหอ
ประชุม อบต.

เพื่อใช้จัดการประชุมสภา
และประชุมต่างๆ

10 จัดซื้อเครื่องเย็บเล่มกระดูกงู

เพื่อใช้ในการเข้าเล่มเอกสาร เครื่องเย็บเล่มกระดูกงู

11 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์

เพื่อใช้ในสานักงานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานให้สะดวกและรวดเร็ว

เครื่องพิมพ์

12 โครงการจัดซื้อไวท์บอร์ด

เพื่อใช้ในสานักงานและเพิ่ม ไวท์บอร์ด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานให้สะดวกและรวดเร็ว
เพื่อใช้ในสานักงานและเพิ่ม
แผนที่ภาษี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานให้สะดวกและรวดเร็ว

13 โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ตู้เหล็ก

ก่อสร้างหอประชุม

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
20,000
20,000
20,000

5,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
จานวนเครื่องมือ ทาให้เกิดความคล่องตัว
เครื่องใช้ในการปฎิบัติ ในการปฏิบัติงาน
งานเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกส่วนราชการ

จานวนเครื่องมือ ทาให้เกิดความคล่องตัว
เครื่องใช้ในการปฎิบัติ ในการปฏิบัติงาน
งานเพิ่มขึ้น

ทุกส่วนราชการ

5,000

5,000

1,000,000

-

-

30,000

-

-

จานวนเครื่องมือ ใช้สาหรับเข้าเล่ม
เครื่องใช้ในการปฎิบัติ
งานเพิ่มขึ้น

8,000

8,000

8,000

จานวนเครื่องมือ
ทาให้เกิดความคล่องตัว ทุกส่วนราชการ
เครื่องใช้ในการปฎิบัติ
ในการปฏิบัติงาน
งานเพิ่มขึ้น

5,000

5,000

5,000

1,500,000

1,500,000

อาคารหอประชุม

ใช้ในการประชุมต่างๆ

กองช่าง
สานักปลัด

จานวนเครื่องมือ
ทาให้เกิดความคล่องตัว ทุกส่วนราชการ
เครื่องใช้ในการปฎิบัติ
ในการปฏิบัติงาน
งานเพิ่มขึ้น
1,500,000 ความก้าวหน้าในการ ทาให้เกิดความคล่องตัว ทุกส่วนราชการ
โครงการ
ในการปฏิบัติงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการก่อสร้างกาแพงกั้นดิน
ภายใน อบต.

เพื่อไม่ให้ดินไหลไปตามน้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กาแพงกั้นดิน

15 โครงการวางท่อระบายน้า
ภายในอบต.

เพื่อระบายน้าไม่ให้ท่วมขัง

วางท่อระบายน้า

16 โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ
อบต.

เพื่อเก็บพัสดุ อุปกรณ์

ก่อสร้างอาคารพัสดุ

17 โครงก่อสร้าง ปรับปรุง
โรงจอดรถอบต.

เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการ

18 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ประจา
อบต.

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม

19 โครงการก่อสร้างรั้ว อบต.
20 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อนใส
21 จัดซื้อศาลาอเนกประสงค์
เคลื่อนที่

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
1,000,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
กาแพงกั้นดิน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
กั้นดินไม่ให้ไหล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

200,000

-

-

การระบายน้าได้ดี

น้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

1,000,000

-

-

การใช้อาคารพัสดุ

มีสถานที่ในการเก็บวัสดุ
อุปกรณ์

กองช่าง

โรงจอดรถ อบต.

300,000

-

-

จานวนผู้มาติดต่อ
ราชการ

ได้รับความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ

ส่วนโยธา

เก้าอี้

50,000

50,000

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เพื่ออานวยความสะดวก
ในหมู่บ้าน

สานักปลัด

เพื่อความสวยและแสดงเขต

รั้ว อบต.

500,000

500,000

ที่ทาการ อบต.

ได้รับความสวยงาม

ส่วนโยธา

เพื่อใช้ในสานักงาน

ตู้เหล็กบานเลื่อนใส

5,000

5,000

5,000

ศาลาเอนกประสงค์
เคลื่อนที่

200,000

-

-

เพื่อความสะดวกในการจัด
กิจกรรมสัญจร

50,000
-

จานวนเครื่องมือ เพื่ออานวยความสะดวก
เครื่องใช้ในการปฎิบัติ
งานเพิ่มขึ้น
จานวนผู้ใช้ศาลา
เอนกประสงค์

เพื่ออานวยความสะดวก

ทุกส่วน

กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

22 โครงการจัดซื้อโต๊ะ

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในสานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โต๊ะ

วัสดุเครื่องแต่งกาย

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
10,000
10,000
10,000

23 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

เพื่อให้หน่วยงานมีเครื่อง
มือเครื่องใช้ที่เหมาะสม

10,000

10,000

24 โครงการก่อสร้าง กาแพง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจาวัดชลธาราวาส

เพื่อให้สถานที่ปฎิบัติงาน กาแพง ศูนย์พัฒนา
มีความปลอดภัยและสวย เด็กเล็กประจามัสยิด
งาม
เราะห์มานียะห์

100,000

25 บารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ

เพื่อปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์
และทรัพย์สินอื่นๆให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน

บารุงรักษาครุภัณฑ์
วัสดุ และทรัพย์สิน
ให้อยู่ในสภาพดี

300,000

26 โครงการก่อสร้างอาคาร
ภายในอบต.

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ

อาคารเอนกประสงค์

1,000,000

-

-

27 โครงการถมดิน ภายในอบต.

เพื่อขยายเขตพื้นทีในการ
ปฎิบัติงาน

ถมดินภายในอบต.

2,000,000

-

-

-

300,000

10,000

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
จานวนเครื่องมือ เพื่อความสะดวกใน
เครื่องใช้ในการปฎิบัติ การจัดกิจกรรม อบต.
งานเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

จานวนเครื่องมือ มีเครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องใช้ในการปฎิบัติ ในการปฏิบัติงาน
งานเพิ่มขึ้น

สาธารณสุขฯ

จานวนเด็กในศูนย์พัฒนาสถานที่ปฎิบัติงาน
เด็กเล็ก
มีความปลอดภัย
และสวย-งาม

300,000 จานวนเครื่องมือเครื่อง รักษาครุภัณฑ์
ใช้ที่มีประสิทธิภาพ วัสดุ และทรัพย์สิน
ให้อยู่ในสภาพดี
จานวนกิจกรรมที่ใช้ อบต.มีสถานที่ในการจัด
ในอาคาร
กิจกรรม
ขนาดพิ้นที่ อบต.

ทาให้มีพื้นที่สาหรับการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

กองช่าง

ทุกส่วนราชการ

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

28 โครงการก่อสร้างห้องน้า
ชาย - หญิง ในอบต.
29 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียง
ลาโพง ไมโคโฟน

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงสานักงานให้
เพียงพอต่อประชาชนและ
เจ้าหน้าที่
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม
ของอบต.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ห้องน้าในอบต.

ชุดเครื่องเสียง

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
300,000
-

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
จานวนเจ้าหน้าที่และ ให้บริการเพียงพอ
ผู้มารับบริการ
จานวนเครื่องมือ มีเครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องใช้ในการปฎิบัติ ในการปฏิบัติงาน
งานเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

สานักปลัด

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
7.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการ อบต. สัญจร/อบต
เคลื่อนที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้การบริการ
จัดเก็บภาษีและให้บริการแก่
ประชาชน
ประชาชนในเขต อบต.

2 โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในเขตอาเภอระแงะ

เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการประสานงาน
ระหว่างท้องถิ่นอาเภอ
กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3 โครงการสร้างศูนย์วิจัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ท้องถิ่นอาเภอระแงะ

เพื่อศักยภาพด้าน
เทคโนโลยี

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
50,000
50,000
50,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
จานวนผู้มาร่วมและ ทาให้เกิดประสิทธิภาพใน
มาใช้บริการ ของอบต การจัดเก็บภาษีและให้
.เคลื่อนที่
บริการแก่ประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง/
สานักปลัด

42,000

42,000

42,000

จานวนเครื่องมือ การประสานงานมีความ
เครื่องใช้ในการปฎิบัติ คล่องตัวขึ้น
งานเพิ่มขึ้น

สานักปลัด

500,000

500,000

500,000

จานวนเครื่องมือ ประชาชนมความรู้ด้าน
เครื่องใช้ในการปฎิบัติ เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเพิ่มขึ้น

สานักปลัด

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
7.4 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการบริการราชการช่วง
พักกลางวัน

เพื่อให้บริการแก่ประชาชน

2 โครงการลดขั้นตอนการ
ปฎิบัติงาน

เพื่อให้เกิดความรวดเร็วใน
การปฎิบัติงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
ที่ทาการ อบต.
ตันหยงมัส
ที่ทาการ อบต.
ตันหยงมัส

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2559
2560
2561
(KPI)
10,000
10,000
10,000 จานวนผู้มาใช้บริการ
ในเวลาพักกลางวัน
10,000

10,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกเพิ่มขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น

สานักปลัด

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
ความพึงพอใจของ
ประชาชนได้รับข้อมูล
ประชาชน
ข่าวสารของอบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

100,000 จานวนผู้มารับบริการ ประชาชนได้รับข้อมูล
อินแตอร์เน็ต
ข่าวสารของอบต.

สานักปลัด

10,000

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในการรับ
บริการ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
7.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1 โครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษีประจาปี

เพื่อให้บริการแก่ประชาชน

2 โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ต
หมู่บ้าน

เพื่อให้บริการประชาชน
และประชาสัมพันธ์อบต.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
พื้นที่ อบต.
ตันหยงมัส
อินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
50,000
50,000
50,000

100,000

100,000

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
7.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขององค์กร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ
อบต.ตันหยงมัส

งบประมาณและที่มา
2559
2560
2561
50,000
50,000
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนผู้ข้าดูเว็บ
ไซต์ของอบต.

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ทาให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

ความพึงพอใจของ ทาให้ประชาชนได้รับ
ประชาชน
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว

สานักปลัด

1 โครงการจัดทา/ปรับปรุงเว็บ
ไซต์ของ อบต.

เพื่อประชาสัมพันธ์ อบต.
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

2 โครงการจัดทาแผ่นผับ
สติกเกอร์สื่อและวารสาร
เพื่อประชาสัมพันธ์ อบต

เพื่อประชาสัมพันธ์ อบต.

อบต.ตันหยงมัส

100,000

100,000

100,000

3 โครงการจัดทาบอร์ดประชา
สัมพันธ์ประจาอบตตันหยงมัส

เพื่อประชาสัมพันธ์ อบต.

อบต.ตันหยงมัส

100,000

100,000

100,000

4 โครงการขยาย/ซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย
หอกระจายข่าย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยให้แก่ประชาชน

เสียงตามสาย

200,000

200,000

200,000

ที่ทาการ อบต.

ทาให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว

จานวนประชาชน ประชาชนได้รับข้อมูล
ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารที่ทันสมัย
รวดเร็ว

สานักปลัด

กองช่าง

