
 

ยุทธศาสตรที่   7 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานประสิทธิภาพการเมืองการบรหิาร 

และพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 



7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

7.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. โครงการจัดประชุมประชาคม

ตําบลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา 

 

 

จัดเก็บขอมูลความตองการ 

พื้นฐานของประชาชนใน

ชุมชนเพื่อนําไปจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล 

จัดทําแผนพัฒนาตําบลได

ตรงตามความตองการของ 

ประชาชน  

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

มีขอมูลถูกตองไวประกอบการ

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

 

สํานักปลัด 

2. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 

 

เพื่อนําการบริการของ 

เทศบาลไปบริการและ

ชวยเหลือประชาชนตาม

ชุมชนตางๆภายในเขต

เทศบาล 

ออกหนวยบริการเคลื่อนที ่

เพื่อบริการประชาชน 

เดือนละ  1  ครั้ง 

 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับการบริการจาก

เทศบาลถึงชุมชนอยาง 

ทั่วถึงและรับทราบปญหาที่เกิด

กับประชาชน 

สํานักปลัด 

3. โครงการผูนําพบประชาชน เพื่อใหผูนําชุมชนไดมี

โอกาสแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น นําความรู

แนวความคิดที่ไดรับมา

ปรับปรุงและพัฒนาชุมชน

ของตนเองใหดียิ่งขึ้น 

คณะผูบริหารรวมพบปะ

หารือกับผูนําชุมชนและ

ประชาชนทั้ง 12 หมู เดือน

ละครั้ง 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

รวมปรับปรุงและพัฒนาชุมชน

ใหดีขึ้น และมีทิศทางในการ

ปฏิบัติที่ถูกตองเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน 

สํานักปลัด 

 

 

 

 



7.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

4. โครงการสํารวจ จปฐ.เพื่อการ

พัฒนาชุมชน 

 

เก็บขอมูลพื้นฐานของชุมชน

ในเขตเทศบาลไวเปนขอมูล

ประกอบการทําแผนพัฒนา

เทศบาล 

จัดซื้อแบบสํารวจขอมูล

พื้นฐานเพื่อการพัฒนา 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

มีขอมูลรายไดประชาชน

ถูกตองไวประกอบการ 

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

สํานักปลัด 

5. โครงการอบรมจัดทําแผน

ชุมชน 

เก็บขอมูลพื้นฐานของชุมชน

ในเขตเทศบาล 

จัดทําแผนชุมชนไดตรง

ความตองการของประชาชน 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ขอมูลที่มาจากประชาชน

โดยตรง 
กองการศึกษา 

6. โครงการจัดทําปายชุมชน

พรอมเสาติดตั้งในชุมชน 

เพื่อจัดทําปายชุมชนใหเปน

มาตรฐานเดียวกัน 

จัดทําปายชุมชนยอยพรอม

เสาติดตั้งในชุมชน 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนทราบชื่อชุมชนใน

เขตเทศบาลอยางถูกตอง 
กองการศึกษา 

7. โครงการศูนยประสานพัฒนา

ศักยภาพหนวยสนับสนุน

ภารกิจของ อปท. 

เพื่อสนับสนุนภารกิจของ 

อปท.ในเขตจังหวัดราชบุรี 

ใหประชาชนมีความพึง

พอใจตอการปฏิบัติราชการ

ของ อปท.และกอเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชน

ตอไป 

10,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

10,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

10,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

การประสานงานการกํากับดูแล

และสนับสนุนการดําเนินงาน

ของอปท.สะดวก รวดเร็ว และ

ตอเนื่อง 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 



7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

7.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการเทศบาลตําบล  

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

เทศบาลและนายกเทศมนตรี 

 

เพื่อดําเนินการเลือกตั้งหรือ 

เลือกตั้งซอมสมาชิกสภา 

เทศบาล/นายกฯ 

ดําเนินการเลือกตั้งหรือ

เลือกตั้งซอมสมาชิกสภา

เทศบาล/นายกฯ 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ดําเนินการเลือกตั้งเปนไป 

ตามระเบียบกฎหมายกําหนด 

 

สํานักปลัด 

2. โครงการรณรงคใหประชาชน

ไปใชสิทธิเลือกตั้งทุกระดับ 

 

เพื่อกระตุนใหประชาชน 

มีความสํานึกในสิทธ ิ

และหนาที่ของตน 

 

ประชาสัมพันธเชิญชวนทุก

รูปแบบใหประชาชนไปใช

สิทธิเลือกตั้งใหมากที่สุดใน

การเลือกตั้งทุกระดับ 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมี

ความสํานึกในสิทธิและหนาที่

ของตนออกไปใชสิทธิเลือกตั้ง

ทุกระดับโดยพรอมเพรียง 

สํานักปลัด 

3. โครงการรณรงคประชาสัมพันธ

กฎหมายการเลือกตั้ง ความรู 

เกี่ยวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

เพื่อใหประชาชนมีความ 

เขาใจการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

 

ประชาสัมพันธใหความรู

เกี่ยวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมีความรูความเขาใจ

การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

 

สํานักปลัด 

4. โครงการเผยแพรระเบียบ 

กฎหมายขอบัญญัติของ

เทศบาล 

เพื่อใหประชาชนมีความรู

ความเขาใจระเบียบกฎหมาย 

 

จัดทําเอกสารขอบัญญัติของ

เทศบาล 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมีความรูความเขาใจ

และปฏิบัติตนไดถูกตองตาม

ระเบียบกฎหมาย 

 

สํานักปลัด 

 

 

 

 



 

 

7.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจการเทศบาลตําบล  

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

5. โครงการจัดทํารายงานและ

วารสารของเทศบาล 

เพื่อเผยแพรผลงานของ 

 เทศบาลในรอบปที่ผานมา

ใหประชาชนทราบ 

 

จัดทําวารสารสําหรับ

เผยแพรกิจกรรมของเทศบาล

ตําบล 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนทราบความ 

เคลื่อนไหวการทํางาน 

ของเทศบาล 

สํานักปลัด 

6. โครงการจัดประชุมสภาฯ

สัญจร 

 

เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม 

ในการจัดทําแผนพัฒนา 

 

เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ

โครงการของเทศบาล   

ปละ  2  ครั้ง 

 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับทราบขอมูล

หรือการตอบปญหาตางๆ 

 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

7.3  แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาสงเสริมการพัฒนาบุคลากร  

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. โครงการอบรมสัมมนาและ

ทัศนศึกษาผูนําทองถิ่นและ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการ

จัดทําแผนแมบทชุมชน 

 

เพื่ออบรมใหความรูเกี่ยวกับ

แนวคิดและวิธีการบริหาร 

 

จัดอบรมและทัศนศึกษาให

ความรูแกผูบริหาร สมาชิก

สภา พนักงาน ลูกจาง ฯลฯ 

 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ผูเขารับการอบรมและทัศน

ศึกษาไดรับความรูความเขาใจ

มาประยุกตใชในการ

บริหารงานสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

2. โครงการทัศนศึกษาดูงานใน

ประเทศของคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา พนักงานและ

ลูกจาง 

เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการ 

อบรมสัมมนามาปฏิบัติใช 

กับกลุม/ชุมชนใหมี 

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ 

ใหความรูแกคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภา พนักงานและ 

ลูกจาง 

300,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

300,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

300,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ผูเขารับการทัศนศึกษาสามารถ

นําความรูและความเขาใจมา

ประยุกตใชในการบริหารงาน

สวนทองถิ่น 

สํานักปลัด 

3. โครงการฝกอบรมและ 

ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ

ของคณะกรรมการชุมชน  

ที่ปรึกษาชุมชนและชุมชนยอย

ภายในเขตเทศบาลและ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการ

ทัศนศึกษาดูงานมา

ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

ของเทศบาล 

จัดอบรมและทัศนศึกษาดู

งานในประเทศใหความรูแก 

คณะกรรมการชุมชน ที่

ปรึกษาชุมชนและชุมชนยอย

ภายในเขตเทศบาลและ

เจาหนาที่ 

ที่เกี่ยวของ 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ผูเขารับการอบรมและทัศน

ศึกษาไดรับความรูและความ

เขาใจมาประยุกตใชในการ

บริหารงานสวนทองถิ่น 

กองการศึกษา 

 

 

 



7.3  แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาสงเสริมการพัฒนาบุคลากร  

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

4. โครงการอบรมสัมมนาและ

ทัศนศึกษาดูงานตางประเทศ

ของคณะผูบริหาร พนักงาน

เทศบาล และลูกจางที่เกี่ยวของ 

เพื่อนําขอมูลที่ไดรับจากการ

ทัศนศึกษาดูงานมา

ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

ของเทศบาล 

จัดอบรมและทัศนศึกษาดู

งานตางประเทศใหความรูแก 

คณะกรรมการชุมชน ที่

ปรึกษาชุมชน  คณะผูบริหาร 

พนักงานเทศบาล  และ

ลูกจางที่เกี่ยวของ 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

300,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

300,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ผูเขารับการอบรมและทัศน

ศึกษาไดรับความรูและความ

เขาใจมาประยุกตใชในการ

บริหารงานสวนทองถิ่น 

สํานักปลัด 

5. โครงการอบรมสัมมนาและ

ทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับงาน

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน งานการเงินและบัญชี 

งานดานพัสดุนอกสถานที่ 

เพื่อใหบุคลากรมีความรู

ความเขาใจในการปฏิบัติงาน

เพิ่มมากขึ้น 

จัดอบรมใหความรูแก

บุคลากรของเทศบาลและ

ทัศนศึกษาดูงาน 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ผูเขารับกรอบรมมีความรู

ความสามารถและมี 

ประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานมากขึ้น 

กองคลัง 

6. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร 

ดานคอมพิวเตอร 

 

เพื่อใหบุคลากรมีความรู

ความเขาใจในการใชงาน

คอมพิวเตอร 

จัดอบรมใหความรูแก

บุคลากรของเทศบาล 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ผูเขารับการอบรมมีความรู

ความสามารถดานคอมพิวเตอร

เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

7. โครงการศึกษาตอระดับ

ปริญญาตร/ีปริญญาโท 

 
 

เพื่อใหบุคลากรไดมี

การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

 

บุคลกรไดรับความรูดาน 

ตาง ๆ และมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

400,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

400,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

400,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

บุคลากรมีความรู  ความ 

สามารถและประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

 
 

 

 



7.3  แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาสงเสริมการพัฒนาบุคลากร  

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

8. โครงการปรับปรุงระบบการ

บริหารจัดการดานการจัดเก็บ

ภาษี 

เพื่อปรับปรุงระบบการ

บริหารจัดการดานการ

จัดเก็บภาษี 

บุคลากรไดรับความรูและ

ความเขาใจดานการจัดเก็บ

ภาษี 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

บุคลากรมีความรู 

ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดานการจัดเก็บภาษีมากขึ้น 

กองคลัง 

9. โครงการจัดทําผังเมืองรวม 

 

 

เพื่อเปนคาใชจายในการจาง

เหมาดําเนินการจัดทําผังเมือง

รวมจังหวัดราชบุรี 

ดําเนินการจัดวางผังเมือง

รวม 

1,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ตําบลบานสิงหมีการจัดวางผัง

เมืองรวม 
กองชาง/

สํานักปลัด 

10. โครงการอุดหนุนงบประมาณ 

จัดฝกปฏิบัติการวางผังเมืองรวม 

 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณเปน

คาใชจายในการฝกปฏิบัติใน

การวางผังเมืองรวม 

บุคลากรไดรับความรูและ

ความเขาใจดานการวางผัง

เมืองรวม 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

บุคลากรมีความรู 

ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดานการวางผังเมือง 

กองชาง/

สํานักปลัด 

11. โครงการประชาศึกษาและชุมชน

สัมพันธ 

 

 

เพื่อสรางจิตสํานึกเพิ่มพูน

ความรู ความเขาใจถึงผล

เสียหายและความรายแรงของ

การทุจริตใหแกผูบริหาร 

สมาชิกสภา ขาราชการและ

พนักงานสวนทองถิ่นและผูนํา

ชุมชน 

ผูเขารวมโครงการจํานวน

100 คน 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ผูบริหาร   สมาชิกสภา 

ขาราชการและพนักงานสวน

ทองถิ่นและผูนําชุมชนมี

จิตสํานึกเพิ่มพูนความรู ความ

เขาใจถึงผลเสียหายและความ

รายแรงของการทุจริต 

สํานักปลัด 

12. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรภายในหนวยงาน 

 

เพื่อพัฒนาความรูความ 

สามารถบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

จัดอบรมใหความรูแก

บุคลากรของเทศบาล 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

บุคลากรมีความรู  ความ 

สามารถ มีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

 



 

7.3  แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาสงเสริมการพัฒนาบุคลากร  

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

13. โครงการจัดทําการบริหาร

จัดการที่ดีและการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติงานราชการ  เพื่อขอ

กําหนดประโยชนตอบแทนอื่น

เปนกรณีพิเศษ 

เปนขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน 

บุคลากรในหนวยงานตาม

สิทธิ์ที่พึงจะไดรับ 

1,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

1,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

1,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

บุคลากรมีขวัญและกําลังใจใน

การปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ

เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

14. อุดหนุนโครงการตางๆตาม

นโยบายของอําเภอโพธาราม

และจังหวัดราชบุรีและนโยบาย

ชาติ 

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป

ตามขั้นตอนและ

กระบวนการตางๆ 

อุดหนุนโครงการตางๆตาม

นโยบายตามหนังสือสั่งการฯ 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ตอบสนองนโยบายดานตางๆ 
สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

7.4  แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับและเอกสารตางๆ  

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. โครงการจัดทํา/ปรับปรุง

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลสามป  

 

 

 

เพื่อเปนการจัดเตรียม 

โครงการพัฒนาตางๆใหอยู

ในแผนพัฒนาสามป 

จัดทํา/ปรับปรุงเอกสาร

แผนพัฒนาเทศบาลตําบล

สามป 

 

 

 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

เปนแนวทางในการพัฒนา

ตําบลในชวงระยะเวลาสามป 

 

สํานักปลัด 

2. โครงการจัดทําเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป

ของเทศบาลตําบล 

 

จัดทําขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปของเทศบาล

ตําบลใหถูกตองตามระเบียบ 

จัดทําเอกสารขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป

ใหมีประสิทธิภาพ 

20,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

20,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

20,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

เทศบาลจัดทําเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปได

อยางถูกตองและเรียบรอย 

 

 

สํานักปลัด 

3. โครงการจัดทําและปรับปรุง

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

เทศบาลตําบล 

 

เพื่อเปนการจัดเตรียม/

ปรับปรุงโครงการพัฒนา

ตางๆใหอยูในยุทธศาสตร

การพัฒนาของเทศบาลตําบล

บานสิงห 

 

จัดทํา/ปรับปรุงเอกสารแผน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา  

เทศบาลตําบล 

 

20,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

20,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

20,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

เปนแนวทางในการพัฒนา

ตําบลในชวงระยะเวลาหาป 

 

สํานักปลัด 

 
 

 

 

 



7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

7.5  แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาปรับปรุงการพัฒนารายไดของเทศบาลตําบล  

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. โครงการประชาสัมพันธ

เผยแพรความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับภาษีทองถิ่น 

เพื่อใหประชาชนมาชําระ

ภาษีตามระยะเวลาที่ระเบียบ

กฎหมายกําหนด 

ประชาสัมพันธเสียงตามสาย

พรอมรถเคลื่อนที่และทํา

หนังสือแจงแกประชาชนผูมี

หนาที่ชําระภาษี 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ใหประชาชนมาชําระภาษีตาม

ระยะเวลาที่กําหนดทําให

รายไดจากการชําระภาษีนําเขา

ผลประโยชน เทศบาลเร็วขึ้น 

 

กองคลัง 

2. โครงการปรับปรุงขอมูล

เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพยสิน 

เพื่อปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับ

แผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินใหเปนปจจุบันเพื่อ

สะดวกในการจัดเก็บรายได 

 

สํารวจขอมูลแปลงที่ดินที่มี

การเปลี่ยนแปลงเจาของ 

ฯลฯ 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ขอมูลในการจัดเก็บรายไดของ

เทศบาลเปนปจจุบัน 

 

กองคลัง 

3. โครงการออกสํารวจภาษี

ทองถิ่น 

เพื่อปรับปรุงขอมูลภาษีให

เปนปจจุบันเพื่อสะดวกใน

การจัดเก็บรายได 

สํารวจขอมูลเกี่ยวกับภาษีใน

เขตเทศบาลตําบลบานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ขอมูลในการจัดเก็บรายไดของ

เทศบาลเปนปจจุบัน 

 

กองคลัง 

4. โครงการจัดเก็บภาษีสัญจร เพื่อใหประชาชนชําระภาษี

ตามระยะเวลาที่ระเบียบ

กฎหมายกําหนด 

เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหกับประชาชนในการชําระ

ภาษี 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ใหประชาชนมาชําระภาษีตาม

ระยะเวลาที่กําหนดทําให

รายไดจากการชําระภาษีนําเขา

ผลประโยชน เทศบาลเร็วขึ้น 

 

กองคลัง 

 

 



 

 

7.5  แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาปรับปรุงการพัฒนารายไดของเทศบาลตําบล  

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

5. โครงการสรางแรงจูงใจในการ

ชําระภาษี 

เพื่อใหประชาชน

กระตือรือรนในการชําระ

ภาษีในเวลาที่กําหนด 

เพื่อลดภาษีคางชําระ 100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ยอดการชําระภาษีภายในเวลาที่

กําหนด 
กองคลัง 

6. โครงการสรางจิตสํานึกในการ

ชําระภาษี 

เพื่อสรางจิตสํานึกให

ประชาชนรูหนาที่ในการ

ชําระภาษี 

ประชาชนใหความสําคัญใน

การชําระภาษี 

70,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

70,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

70,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

มียอดผูชําระภาษีเพิ่มขึ้น 
กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

7.6  แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาสงเสริมสนับสนุนใหมีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. โครงการจัดหาเครื่องมือ

เครื่องใชยานพาหนะและ

ครุภัณฑ (สํานักปลัดเทศบาล) 

 

จัดหาเครื่องมือเครื่องใช  

(รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารภาคผนวก) 

 

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช 

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน 

 

8,257,500 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

773,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

1,987,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

มีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ

และมีประสิทธิภาพตอการ

ปฏิบัติงาน 

 

สํานักปลัด 

2. โครงการจัดหาเครื่องมือ

เครื่องใชยานพาหนะและ

ครุภัณฑ (กองคลัง) 

 

จัดหาเครื่องมือเครื่องใช  

(รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารภาคผนวก) 

 

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช 

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน 

 

387,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

69,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

69,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

มีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ

และมีประสิทธิภาพตอการ

ปฏิบัติงาน 

 

กองคลัง 

3. โครงการจัดหาเครื่องมือ

เครื่องใชยานพาหนะและ

ครุภัณฑ (กองชาง) 

 

จัดหาเครื่องมือเครื่องใช  

(รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารภาคผนวก) 

 

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช 

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน 

 

105,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

36,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

มีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ

และมีประสิทธิภาพตอการ

ปฏิบัติงาน 

 

กองชาง 

4. โครงการจัดหาเครื่องมือ

เครื่องใชยานพาหนะและ

ครุภัณฑ (กองการศึกษา) 

 

จัดหาเครื่องมือเครื่องใช  

(รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารภาคผนวก) 

 

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช 

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน 

 

936,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

21,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

21,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

มีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ

และมีประสิทธิภาพตอการ

ปฏิบัติงาน 

 

กองการศึกษา 

 

 



 

 

7.6  แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาสงเสริมสนับสนุนใหมีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยเหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

5. โครงการจัดหาเครื่องมือ

เครื่องใชยานพาหนะและ

ครุภัณฑ (กองสาธารณสุข) 

 

เพื่อใหมีเครื่องมือเครื่องใช 

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน 

 

จัดหาเครื่องมือเครื่องใช  

(รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารภาคผนวก) 

 

2,643,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

770,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

มีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ

และมีประสิทธิภาพตอการ

ปฏิบัติงาน 

 

กอง

สาธารณสุข 

6. โครงการปรับปรุงซอมแซม

วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช

ใหพรอมตอการปฏิบัติงาน 

 

เพื่อปรับปรุงซอมแซมและ

บํารุงรักษาวัสดุสํานักงาน

ครุภัณฑตางๆใหอยูในสภาพดี

สามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุ

สํานักงานครุภัณฑตางๆให

สามารถใชงานไดดีมี

ประสิทธิภาพ 

 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

วัสดุสํานักงาน ครุภัณฑตางๆ

อยูในสภาพดีสามารถใชงานได

เปนปกติ 

 

ทุกกอง 

 

 

 


