
6.ยทุธศาสตร์    พัฒนาดา้นการเมืองและการบรหิาร                   แบบ  ผ.01
6.1 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิความเขม้แขง็และการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น                  

เปา้หมาย ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 จะไดรั้บ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 หมูบ่า้นเขม้แข็งร่วมแรง เพื่อใหป้ระชาชนในหมูบ่า้น ทกุหมูบ่า้นในต าบลดอยงาม 420,000 420,000 420,000 ร้อยละ ประชาชนคณะ สน.ปลดั

ร่วมใจพัฒนา  สร้างอัตลกัษณ์ มสีว่นร่วมในกจิกรรมตา่งๆ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของการ กรรมการหมูบ่า้น คณะกรรมการ

ของชุมชน และพัฒนาคณุภาพการ ด าเนนิงาน การเขา้มามสีว่น หมูบ่า้น

ท างานของคณะกรรมการตา่งๆ ในการบรูณาการ

ในหมูบ่า้น พัฒนาและเกดิการคดิ

ร่วมกนัหลายฝ่าย

2 โครงการสง่เสริมกจิกรรม เพื่อสง่เสริมการท างาน สนบัสนนุการด าเนนิกจิกรรม 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ กลุม่พัฒนาสตรี สน.ปลดั

กลุม่พัฒนาสตรี หรือกจิกรรมของกลุม่ ของสตรี ( อบต.) ( อบต.) ( อบต.) กจิกรรม มกีารแสดงออก

พัฒนาสตรี และมกีารร่วมท า

ต าบลดอยงาม กจิกรรมตา่ง ๆ 

ร่วมกนั

3 โครงการประชุมเชงิปฏบิตักิาร เพื่อสร้างความเขม้แข็ง อาสาพัฒนาชุมชน 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ อาสาพัฒนาชุมชน สน.ปลดั

อาสาพัฒนาชุมชน สมาชกิ อาสาพัฒนา หมูบ่า้นละ 4 คน ( อบต.) ( อบต.) ( อบต.) ผู้เขา้ร่วม ไดรั้บการพัฒนา พัฒนา

ดา้นพระราชบญัญัตขิอ้มลู ชุมชน ประชุม ศกัยภาพ ชุมชน

ขา่วสาร
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งบประมาณและที่มา

ตวัชี้วัด  KPI



แบบ  ผ.01
6.1 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิความเขม้แขง็และการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น                  

เปา้หมาย ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 จะไดรั้บ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

4 โครงการสารวัตรเยาวชน เพื่อสง่เสริมการดแูล เดก็และเยาวชน 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ ต าบลดอยงาม กองการศกึษาฯ

สอดสอ่งและสง่เสริม ต.ดอยงาม (อบต.) (อบต.) (อบต.) การด าเนนิ มกีลุม่สารวัตร

ความรู้ดา้นทกัษะชวีิต  กจิกรรม เยาวชนชว่ยเหลอื

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งกนัและกนั

ของเดก็และเยาวชน 

ชว่ยเหลอืซึ่งกนัและกนั

ในต าบลดอยงามและ

เพิ่มประสทิธภิาพ

กลุม่เยาวชน

5 โครงการสง่เสริมความเขม้แข็ง เพื่อใหห้มูบ่า้นในต าบล ประชุมร่วม 30,000 ร้อยละของ ต าบลดอยงาม สน.ปลดั

ของหมูบ่า้น ดอยงามมคีวามเขม้แข็ง ระหว่างทอ้งที่ (อบต.) กจิกรรม มคีวามเข็มแข็ง

มกีารบรูณาการในการ ทอ้งถิ่นผู้น า 

ท างานร่วมกนั ฝ่ายตา่ง ๆ และ

สว่นราชการ

6 โครงการบา้นสวย  เมอืงสขุ เพื่อบ าบดัทกุข ์ บ ารุง คณะกรรมการหมูบ่า้น 70,000 ร้อยละของ การบ าบดัทกุข ์ บ ารุงสขุ สน.ปลดั

สขุใหป้ระชาชนในพื้นที่ ต าบลดอยงาม (อบต.) ผู้เขา้ร่วม ใหป้ระชาชนใหพ้ื้นที่ คณะ

เพื่อเปน็กลไกในการ กจิกรรม กรรมการ

ขับเคลื่อนตามนโยบาย หมูบ่า้น

รัฐบาล
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งบประมาณและที่มา

ตวัชี้วัด  KPI



แบบ  ผ.01
6.1 แนวทางการพัฒนา  สง่เสรมิความเขม้แขง็และการมีสว่นร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น                  

เปา้หมาย ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 จะไดรั้บ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

7 โครงการใหค้วามรู้ตาม เพื่อใหป้ระชาชนต าบลดอยงาม ประชาชนในต าบลดอยงาม 20,000 ร้อยละของ ประชาชนในต าบล สน.ปลดั

พระราชบญัญัตอิ านวยความ มคีวามเขา้ใจในการเขา้รับ ทกุหมูบ่า้น (อบต.) ผู้เขา้ร่วม ดอยงามไดรั้บความรู้

สะดวกและการขอขอ้มลู บริการของสว่นราชการ กจิกรรม เกี่ยวกบัพระราชบญัญัติ

ขา่วสาร อ านวยความสะดวก

8 โครงการใหค้วามรู้เกี่ยวกบั เพื่อใหม้คีวามรู้เกี่ยวกบัการ ประชาชนในต าบลดอยงาม 20,000 ร้อยละของ ประชาชนในต าบล สน.ปลดั

การเลอืกตัง้และลงประชามติ เลอืกตัง้และลงประชามติ ทกุหมูบ่า้น (อบต.) ผู้เขา้ร่วม ดอยงามไดรั้บความรู้

กจิกรรม เกี่ยวกบัการเลอืกตัง้

และลงประชามติ
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ตวัชี้วัด  KPI



แบบ  ผ.01
6.2  แนวทางการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

เปา้หมาย ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 จะไดรั้บ ที่

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อพัฒนาความรู้  ผู้บริหาร ,สมาชกิ อบต.  370,000 370,000 370,000 ร้อยละของ เพิ่มพูนความรู้  สน.ปลดั

ศกัยภาพบคุลากรทอ้งถิ่น ความสามารถของ พนกังานสว่นต าบล  (อบต.) (อบต.) (อบต.) การด าเนนิ ทกัษะของ กองคลงั

บคุลากรของทอ้งถิ่น พนกังานจา้ง,บคุลากรทาง กจิกรรม บคุลากรทอ้งถิ่น กองชา่ง

ในการปฏบิตังิาน การศกึษาไดรั้บการพัฒนา กองการศกึษาฯ

ความรู้

2 โครงการอบรมเพิ่ม เพื่อใหบ้คุลากรรู้ถงึบทบาท บคุลากรของ 280,000 ร้อยละของ การท างานเพื่อประชาชน สน.ปลดั

ประสทิธภิาพและคณุธรรม การท างานและมคีณุธรรมและ องคก์ารบริหาร (อบต. ) การด าเนนิ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

จริยธรรมแกบ่คุลากรองคก์าร จริยธรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ สว่นต าบล กจิกรรม ประชาชนไดรั้บและ

บริหารสว่นต าบลดอยงาม ดอยงาม ประโยชน์

3 โครงการสง่เสริมกระบวนการ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ผู้ปฎบิตัมิคีวามรู้ ผู้บริหาร  พนกังาน 3,000     ร้อยละของ เจา้หนา้ที่ผู้ปฎบิตัิ สน.ปลดั

เรียนรู้การเพิ่มประสทิธภิาพ ความเขา้ใจ  ในขอ้กฎหมาย ลกูจา้ง  ของทกุ (อบต.) การด าเนนิ งานมคีวามรู้  ความ งาน

ในการปฎบิตังิาน ระเบยีบหนงัสอืสั่งการที่เกี่ยวขอ้ง ส านกังาน/กอง ตามโครงการ เขา้ใจในขอ้กฎหมาย ตรวจสอบ

และการบริหารงานบคุคล ภายใน

(ระบบแทง่)

4 โครงการพัฒนาทกัษะ เพื่อพัฒนาครูและ ครูและบคุลากร 40,000 30,000 20,000 ร้อยละของ ครูและบุคลากรทาง กองการศกึษาฯ

การบริหารจดัการศกึษา บคุลากรทางการศกึษา ทางการศกึษา (อบต.) (อบต.) (อบต.) การด าเนนิ การศกึษามทีักษะ

ส าหรับครูและบคุลากร ใหม้คีวามรู้ความสามารถ สงักดัองคก์าร โครงการ และความรู้ความ

ทางการศกึษาในสงักดั ในการบริหารจัดการศกึษา บริหารสว่น สามารถในการพัฒนา

อบต.ดอยงาม ที่มปีระสทิธภิาพ ต าบลดอยงาม งานดา้นการศกึษาที่มี

ประสทิธภิาพ
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งบประมาณและที่มา

ตวัชี้วัด  KPI



แบบ  ผ.01
6.3 แนวทางการพัฒนา     ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชแ้ละสถานท่ีปฏบิัติงาน                               

เปา้หมาย ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 จะไดรั้บ ที่

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

1 โครงการจดัหาวัสด ุครุภณัฑ์ เพื่อใหก้ารบริหารดา้นงบประมาณ ส าหรับจดัซื้อวัสดคุรุภณัฑ ์ 430,000 430,000 430,000 ร้อยละของ มวีัสดสุ านกังานใช้ สน.ปลดั

 อบต.ดอยงาม ดา้นการจดัซื้อวัสดคุรุภณัฑ ์ ส านกังานวัสดคุรุภณัฑท์าง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผู้ใชบ้ริการ ในการด าเนนิงาน กองคลงั

มปีระสทิธภิาพ การศกึษา ของหนว่ยงาน กองชา่ง

กองการศกึษาฯ

2 โครงการปรับปรุงส านกังาน เพื่อใหส้ านกังานนา่อยู่ จดัใหค้วามรู้ ไมใ่ช้ ร้อยละของ ส านกังาน นา่อยู่ สน.ปลดั

ใหน้า่อยู่งาน 5 ส. และการใหบ้ริการ และปรับปรุง งบประมาณ การด าเนนิ และประชาชน

ประชาชนมคีวาม ส านกังาน (อบต.) กจิกรรม ไดรั้บบริการ

สะดวกรวดเร็ว เพื่อสะดวก จากหนว่ยงาน

ในการใหบ้ริการ เปน็ที่นา่พอใจ

ประชาชน

3 โครงการจดัซื้อเกา้อี้ เพื่อใหม้เีกา้อี้ที่ได้ ส าหรับจดัซื้อ

คณุภาพมาตรฐาน  -เกา้อี้ส านกังาน 8,000 ร้อยละ มเีกา้อี้ไว้ใชใ้นการท างาน สน.ปลดั

จ านวน  4  ตวั (อบต.) ของ

การใชป้ระโยชน์

 -เกา้อี้พลาสตกิ 150,000 ร้อยละ มเีกา้อี้ไว้ใชใ้นการ สน.ปลดั

จ านวน  500  ตวั (อบต.) ของ ใหบ้ริการ

การใชป้ระโยชน์
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ตวัชี้วัด  KPI



แบบ  ผ.01
6.3 แนวทางการพัฒนา     ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชแ้ละสถานท่ีปฏบิัติงาน                               

เปา้หมาย ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 จะไดรั้บ ที่

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

4 โครงการจดัซื้อโตะ๊ เกา้อี้ เพื่อใหม้โีตะ๊ เกา้อี้ที่ได้ ส าหรับจดัซื้อ 43,000    ร้อยละ มโีตะ๊เกา้อี้ใชใ้นในกจิกรรม กองการศกึษาฯ

นกัเรียน คณุภาพมาตรฐาน โตะ๊แบบพับขาพร้อมเกา้อี้ (อบต.) ของ การเรียนการสอน ร.ร.อบต.

เหมาะสมส าหรับนกัเรียน ส าหรับนกัเรียนอนบุาล นกัเรียน

จ านวน 10 ชุด

โตะ๊ / เกา้อี้นกัเรียนระดบั

ประถมศกึษาแบบนั่งเดยีว

จ านวน 40 ชุด

5 โครงการจดัซื้อคอมพวิเตอร์ เพื่อใหไ้ดค้อมพวิเตอร์  -ส าหรับจดัซื้อ 21,000 ร้อยละของ มคีอมพวิเตอร์ สน.ปลดั

ที่ไดม้าตรฐาน คอมพวิเตอร์แบบโนต้บุค๊ (อบต.) การใช้ ส าหรับการปฏบิตังิาน
ส าหรับงานประมวลผล ประโยชน์

 -ส าหรับจดัซื้อ 21,000 ร้อยละของ มคีอมพวิเตอร์ กองคลงั

คอมพวิเตอร์แบบโนต้บุค๊ (อบต.) การใช้ ส าหรับการปฏบิตังิาน

ส าหรับงานประมวลผล ประโยชน์

 -ส าหรับจดัซื้อ 110,000 ร้อยละของ มคีอมพวิเตอร์

คอมพวิเตอร์ (อบต.) การใช้ ส าหรับการปฏบิตังิาน

ส าหรับงานประมวลผล ประโยชน์

จ านวน  3  เคร่ือง สน.ปลดั

จ านวน  1  เคร่ือง งานตรวจสอบ

ภายใน

จ านวน  1  เคร่ือง กองการศกึษาฯ
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แบบ  ผ.01
6.3 แนวทางการพัฒนา     ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชแ้ละสถานท่ีปฏบิัติงาน                               

เปา้หมาย ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 จะไดรั้บ ที่

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

6 โครงการจดัซื้อเคร่ืองพมิพ์ เพื่อใหไ้ดม้เีคร่ืองพมิพ์  -ส าหรับจดัซื้อ 7,900 ร้อยละของ มเีคร่ืองพมิพ์ สน.ปลดั

ที่ไดม้าตรฐาน เคร่ืองพมิพ์ (อบต.) การใช้ ส าหรับการ

ชนดิเลเซอร์ ประโยชน์ ปฏบิตังิาน

 -ส าหรับจดัซื้อ 7,900 ร้อยละของ มเีคร่ืองพมิพ์ กองการศกึษาฯ

เคร่ืองพมิพ์ (อบต.) การใช้ ส าหรับการ ศพด.

Muliifuncion ประโยชน์ ปฏบิตังิาน ต.ดอยงาม

แบบฉดีหมกึ

7 โครงการจดัซื้อพัดลมตดิผนงั เพื่อใหม้พีัดลม ส าหรับจดัซื้อ 10,000 ร้อยละของ มพีัดลมส าหรับไว้บริการ สน.ปลดั

ไว้บริการประชาชน พัดลม  จ านวน  5  ตวั (อบต.) การใช้ ประชาชน

ประโยชน์

8 โครงการจดัซื้อโตะ๊หมูบ่ชูา เพื่อใหม้โีตะ๊หมูบ่ชูา ส าหรับจดัซื้อโตะ๊หมูบ่ชูา 5,000 ร้อยละของ มโีตะ๊หมูบ่ชูาชุด  5 สน.ปลดั

ชุด  5 ชุด  5  ไว้ส าหรับจดัท าพธิตีา่ง ๆ (อบต.) การใช้  ไว้ส าหรับท าพธิตีา่งๆ 

ประโยชน์

9 โครงการจดัซื้อโตะ๊ท างานเขา้มมุ เพื่อใหม้โีตะ๊ท างานที่ไดม้าตรฐาน ส าหรับจดัซื้อโตะ๊ท างาน 5,900 ร้อยละของ มโีตะ๊ท างานที่ไดม้าตรฐาน กองคลงั

เขา้มมุที่ไดม้าตรฐาน (อบต.) การใช้ งานจดัเกบ็

ประโยชน์ รายได้
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แบบ  ผ.01
เปา้หมาย ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 จะไดรั้บ ที่

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

10 โครงการจดัซื้อเคร่ืองดดูฝุ่น เพื่อใหไ้ดเ้คร่ืองดดูฝุ่น ส าหรับจดัซื้อ 13,000 ร้อยละของ มเีคร่ืองดดูฝุ่นไว้ สน.ปลดั

ที่ไดม้าตรฐาน เคร่ืองดดูฝุ่น (อบต.) การใช้ ส าหรับท าความ

ประโยชน์ สะอาด

11 โครงการจดัซื้อเคร่ืองตดัหญา้ เพื่อใหม้เีคร่ืองตดัหญา้ ส าหรับจดัซื้อ 19,000 ร้อยละของ มเีคร่ืองตดัหญา้ สน.ปลดั

ที่ไดม้าตรฐาน เคร่ืองตดัหญา้ (อบต.) การใช้ ไว้ส าหรับตดัหญา้

จ านวน  2 เคร่ือง ประโยชน์ ในสถานที่ตา่ง ๆ

12 โครงการจดัซื้อพระบรม เพื่อสนบัสนนุการท า ส าหรับจดัซื้อ 20,000 ร้อยละของ มพีระบรมฉายาลกัษณ์ สน.ปลดั

ฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจา้ กจิกรรมตา่ง  ๆ จดัซื้อพระบรมฉายาลกัษณ์ (อบต.) การใช้ ของสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

อยู่หวั  พระราชนิแีละพระบรม ของสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ประโยชน์ พระราชนิแีละพระบรม

วงษานวุงศ์ พระราชนิแีละพระบรม วงษานวุงศ ์ ไว้ส าหรับ

วงษานวุงศ์ ประกอบพธิตีา่ง ๆ

13 โครงการจดัซื้อสายสง่น้ าดบั เพื่อใหม้อุีปกรณ์ในการ จดัซื้อสายสง่น้ าดบัเพลงิ 15,000 ร้อยละของ มสีายสง่น้ าดบัเพลงิ สน.ปลดั

เพลงิ ดบัเพลงิที่มปีระสทิธภิาพ จ านวน  1  เสน้ (อบต.) การใช้ ไว้ใชง้าน

ประโยชน์

14 โครงการจดัซื้อตูเ้อกสาร เพื่อใชเ้กบ็เอกสารตา่ง ๆ ส าหรับจดัซื้อตูเ้อกสาร 13,500 ร้อยละของ มตีูเ้อกสารที่ได้ กองการศกึษาฯ

ที่ไดม้าตรฐาน บานทบึ  จ านวน  3  หลงั (อบต.) การใช้ มาตรฐาน

ประโยชน์
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แบบ  ผ.01
6.3 แนวทางการพัฒนา     ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชแ้ละสถานท่ีปฏบิัติงาน                               

เปา้หมาย ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 จะไดรั้บ ที่

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

15 โครงการจดัหาเคร่ืองเลน่ เพื่อใหม้สีนามเดก็เลก็ สนามเดก็เลก็ที่มคีวาม 100,000 ร้อยละของ มเีคร่ืองเลน่ ศพด.

สนามเดก็เลน่แบบพลาสตกิ ที่มคีวามเหมาะสม เหมาะสมและไดม้าตรฐาน (อบต.) การใช้ สนามเดก็เลน่ ต.ดอยงาม

จดัซื้อ/จดัหา  อุปกรณ์ ส าหรับเดก็เลก็ ประโยชน์ และเปน็การ

สนามเคร่ืองเลน่แบบ พัฒนาการ

พลาสตกิ ของเดก็

16 โครงการจดัซื้อเคร่ืองขยาย เพื่อสนบัสนนุการท า นกัเรียน  ครู  30,000 ร้อยละของ มเีคร่ืองขยายเสยีง ศพด.

เสยีงภาคสนาม กจิกรรมตา่ง  ๆ บคุลากรศพด. (อบต.) การใช้ ภาคสนาม ต.ดอยงาม

ต.ดอยงาม ประโยชน์ กองการศกึษาฯ

17 โครงการจดัหาเคร่ืองเสยีง เพื่อสนบัสนนุการท า นกัเรียน  ครู  17,800 ร้อยละของ มเีคร่ืองเสยีง ร.ร.อบต

ใชเ้ปน็อุปกรณ์สื่อกลาง กจิกรรมตา่ง  ๆ (อบต.) การใช้ ประกอบกจิกรรมตา่ง ๆ

การสง่เสริมการเรียนรู้ของ ประโยชน์

ผู้เรียนระดบัอนบุาล

18 โครงการจดัหาสื่อวัสดุ เพื่อจดัหาสื่อวัสดุ ครู  บคุลากร  50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ มสีื่อ วัสดอุุปกรณ์  ศพด.

อุปกรณ์การศกึษา  อุปกรณ์การศกึษา  ศพด.ต.ดอยงาม (อบต.) (อบต.) (อบต.) การใช้ สื่อการเรียน ต.ดอยงาม.

สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน  ประโยชน์ การสอนสนบัสนนุ รร.อบต.

สนบัสนนุการสอน การเรียนการสอน ดอยงาม
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แบบ  ผ.01
6.3 แนวทางการพัฒนา     ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชแ้ละสถานท่ีปฏบิัติงาน                               

เปา้หมาย ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2560 2561 2562 จะไดรั้บ ที่

( บาท ) ( บาท ) ( บาท ) รับผิดชอบ

19 โครงการจดัซื้อเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อจดัซื้อเคร่ืองปรับอากาศ จดัซื้อเคร่ืองปรับอากาศ

จ านวน  2  เคร่ือง แบบแยกสว่น

 -ชนดิตดิตัง้พื้นหรือแขวน 28,000 ร้อยละของ มเีคร่ืองปรับอากาศ สน.ปลดั

(มรีะบบฟอกอากาศ) (อบต.) การใช้ ไว้ส าหรับบริการประชาชน

ขนาด  18,000  บทียูี ประโยชน์

พร้อมตดิตัง้

 -ชนดิตดิผนงั 18,000 ร้อยละของ มเีคร่ืองปรับอากาศ สน.ปลดั

(มรีะบบฟอกอากาศ) (อบต.) การใช้ ไว้ส าหรับบริการประชาชน

ขนาด  12,000  บทียูี ประโยชน์

พร้อมตดิตัง้
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แบบ  ผ.01
6.4 แนวทางการพัฒนา     สง่เสรมิการบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี                                            

ผลลพัธท์ี่คาดว่า หนว่ยงาน

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 2560 2561 2562 จะไดรั้บ ทีรั่บผิดชอบ

( บาท ) ( บาท ) ( บาท )

1 โครงการปรับปรุงศนูย์ขอ้มลู เพื่อพัฒนาเปน็ศนูย์ ปรับปรุงใหม้ี ไมใ่ช้ จ านวนคร้ัง ประชาชนสามารถ สน.ปลดั

ขา่วสาร ขอ้มลูขา่วสารใหแ้ก่ ขอ้มลูตาม งบประมาณ ที่เขา้ใช้ รับรู้ขอ้มลูการ

ประชาชนที่สนใจ พรบ.ขอ้มลู บริการ ท างานอบต.และ

สอบถามขอ้มลูตา่ง ๆ ขา่วสาร ของศนูย์ ของเปน็การแสดง

ความโปร่งใสใน

การท างาน

2 โครงการสนบัสนนุ เพื่อสนบัสนนุการด าเนนิงาน สนบัสนนุ   20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ัง สนบัสนนุการด าเนนิงาน สน.ปลดั

การด าเนนิงานศนูย์รวมขอ้มลู ของศนูย์ จ านวน 1  ศนูย์ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่เขา้ใช้ ของศนูย์รวมขอ้มลู

ขา่วสารจดัซื้อจดัจา้งของ บริการ ขา่วสารจดัซื้อจดัจา้ง

หนว่ยบริหารราชการสว่นทอ้งถิ่น ของศนูย์
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