
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ท่ี 5  การพฒันาระบบบรหิารจัดการภาครัฐและการให้บรกิารประชาชนท่ีมีประสิทธภิาพโปร่งใสและเป็นธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี  7 การบรหิารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7. ยุทธศาสตร์การสร้างประสิทธภิาพ  ความโปร่งใสเป็นประชาธปิไตยและเป็นธรรมในการให้บรกิาร

7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีวั้ด

ผลผลติโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

1 โครงการล้อมร้ัวประชาธปิไตยในชุมชน เพือ่ให้คนในชุมชนมคีวามรู้ อบรมให้ความรู้แก่ 15,000     15,000     15,000     ร้อยละของผู้ ประชาชนมคีวามรู้ ส านักปลัด 

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการเมอืง ประชาชน เยาวชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครง ความเขา้ใจเกี่ยวกบั (อบต.ท่าวังพร้าว)

การปกครองในระบอบ ในพื้นที่ การมคีวามรู้ การปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยอันมพีระ เพิม่มากขึ้น ประชาธปิไตยมากย่ิง

มหากษัตริย์เป็นประมุข ขี้น

2 โครงการจัดซ้ือชั้นวางของ  อุปกรณ์ ไวท้ี่ เพือ่ให้มทีี่ส าหรับไวเ้กบ็ของ ชั้นวางของศาลา 40,000     40,000     40,000     จ านวนชั้นวาง มชีั้นวางของเป็น ส านักปลัด

ศาลาเอนกประสงค์ ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เอนกประสงค์หมู่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของ ระเบียบเรียบร้อยและ (อบต.ท่าวังพร้าว)

บ้าน มอุีปกรณ์ใชใ้นหมู่บ้าน

3 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์จัดเกบ็ขอ้มูล เพือ่ใชน้ าเสนอขอ้มูลของ คอมพวิเตอร์ 70,000     ร้อยละของ มรีะบบจัดเกบ็และน า ส านักปลัด

และน าเสนอขอ้มูล หมู่ที่ 7 หมู่บ้าน โปรเจคเตอร์ (อบต.) ระบบการจัด เสนอขอ้มูลที่มปีระ (อบต.ท่าวังพร้าว)

จ านวน 1 ชุด เกบ็มปีระสิทธิ สิทธภิาพ

ภาพ

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาจติส านึกใน ให้ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกนั อบรมให้ความรู้ 20,000    20,000     20,000     20,000     20,000     ร้อยละของผู้ อบต.ท่าวังพร้าวเป็น ส านักปลัด

การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต และการปราบปรามการทุจริต (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมมคีวาม องค์กรที่ปลอดการ (อบต.ท่าวังพร้าว)

รู้มากขึ้น ทุจริต
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หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

2. บญัชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ.2561-2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวังพร้าว  อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชยีงใหม่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 (KPI)

5 โครงการ อบต.สัญจร เพือ่ประชาสัมพันธก์จิกรรม 1.จัดกจิกรรมเพือ่ 40,000    40,000     40,000     40,000     40,000     ร้อยละของ ประชาชนได้รับทราบ ส านักปลัด

และการด าเนินงานต่าง ๆ เผยแพร่การด าเนิน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนที่ การด าเนินงานและ (อบต.ท่าวังพร้าว)

ของ อบต.ให้ประชาชนทราบ งานของ อบต. เขา้ร่วมโครง ภารกจิของ อบต.

และให้บริการประชาชน 2.ออกบริการประชา ได้รับขา่วสาร

ชนด้านต่าง ๆ การด าเนิน

งานของ อบต.

6 โครงการวันท้องถิ่นไทย จัดกจิกรรมเพือ่ร าลึกถงึ จัดกจิกรรมวัน 20,000    20,000     20,000     20,000     20,000     ร้อยละของผู้ พนักงานได้ร่วมกนั ส านักปลัด

วันกอ่ตั้งท้องถิ่นไทย ท้องถิ่นไทย (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผู้เขา้ร่วมโครง ร าลึกถงึวันกอ่ตั้ง (อบต.ท่าวังพร้าว)

การ ท้องถิ่น

7 ค่าใชจ้า่ยในการเลือกตั้ง เพือ่ใชใ้นการเลือกตั้ง เลือกตั้งนายกฯและ 100,000  100,000   100,000   100,000   100,000   การท างาน มรีะบบการบริหารจัด ส านักปลัด

สมาชกิและนายก อบต. สมาชกิสภาฯ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มปีระสิทธภิาพ การเกี่ยวกบัการด าเนิน (อบต.ท่าวังพร้าว)

ท่าวังพร้าว ร้อยละ 70 งานที่มปีระสิทธภาพ

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน เพือ่พัฒนาศักยภาพของ 1.อบรมให้ความรู้ 20,000    20,000     20,000     20,000     20,000     บุคลากรมี กลุ่มสตรีมคีวามรู้ ส านักปลัด 

องค์กร บุคลากรต าบลท่าวังพร้าว 2.ศึกษาดูงาน  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.)  (อบต.) ศักยภาพมาก และสามารถน าความ (อบต.ท่าวังพร้าว)

ให้มปีระสิทธภิาพและเพิม่ ขึ้นร้อยละ 70 รู้มาพัฒนาศักยภาพ

องค์ความรู้ ของตนเอง

รวม จ านวน 8 โครงการ  -  - 200,000  200,000   255,000   255,000   325,000   

7.2 แผนงานสถิติและวิชาการ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI)

1 โครงการจัดท าแผนชุมชน เพือ่ให้ผู้บริหาร สมาชกิฯ อบรมให้ความรู้ 20,000    20,000     20,000     20,000     20,000     ร้อยละของผู้ที่ ผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ ส านักปลัด

และผู้น าชุมชนเรียนรู้การท า เกี่ยวกบัการจัดท า (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขา้ร่วมโครง ผู้น าชุมชนเขา้ใจขั้น (อบต.ท่าวังพร้าว)

แผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่าง แผนชุมชนให้ผู้น า การได้รับ ตอนวธิกีารการจัดท า

ถกูต้อง ชุมชน ความรู้เพิม่ แผนชุมชนและแผน

มากขึ้น พัฒนาท้องถิ่น

รวม จ านวน 1 โครงการ  -  - 20,000      20,000       20,000       20,000       20,000       

 8
1

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ


