
แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)
1 โครงการฝึกอบรม

แนวทางปฏบิติัตาม
พระราชบญัญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ

เพื่อจัดฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
ปฏบิติังานเกี่ยวกับ
การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหาร
พสัดุภาครัฐ

ผู้บริหาร/พนักงาน/
เจ้าหน้าที่และตัวแทน
ชุมชนที่ร่วมเปน็
คณะกรรมการในการ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000  ร้อยละ80 ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้เพิ่มขึ้น

ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ระเบยีบ กฏหมาย
เกี่ยวกับพสัดุเพิ่มมาก
ขึ้น

กองคลัง

2 โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการ
ปฏบิติังานด้านการเงิน
การคลัง การจัดท า
ระบบบญัชีคอมพวิเตอร์
(E-LAAS)

เพื่อเพิ่มพนูความรู้
ในการปฏบิติังาน
ด้านการเงิน การคลัง
 พสัดุ และ
งบประมาณด้วย
ระบบคอมพวิเตอร์
(E-LAAS)

ฝึกอบรมสัมนา
ผู้ปฏบิติังานด้าน
การเงิน การคลัง พสัดุ
 และงบประมาณด้วย
ระบบคอมพวิเตอร์
(E-LAAS)

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000  ร้อยละ80ของ
พนักงานที่เข้าร่วม
อบรมได้รับ
ประโยชน์

พนักงานเทศบาลมี
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลในการ
ปฏบิติังาน

กองคลัง

5.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง
 งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจวา้  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

5.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง
 งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจวา้  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

3 โครงการจัดท าแผ่นพบั
ปา้ยประชาสัมพนัธก์าร
ช าระภาษทีกุประเภท

เพื่อจัดท าแผ่นพบั  
ปา้ยประชาสัมพนัธ์
การช าระภาษเีพื่อจูง
ใจใหก้ับประชาชนผู้
เสียภาษใีหเ้สียภาษี
ตามก าหนดและ
เพิ่มมากขึ้น

จัดท าแผ่นพบั  ปา้ย
ประชาสัมพนัธก์าร
ช าระภาษทีกุประเภท

     20,000      20,000      20,000      20,000      20,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

จัดเก็บภาษไีด้มากขึ้น กองคลัง

4 โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
จัดเก็บภาษี

เพื่อใหเ้ทศบาลมี
รายได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทกุปแีละมี
การจัดเก็บรายได้
อย่างเปน็ธรรม
ถูกต้องครบถ้วน

จัดกิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
จัดเก็บภาษแีละพฒันา
รายได้

     30,000      30,000      30,000      30,000      30,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

จัดเก็บภาษไีด้มากขึ้น กองคลัง



แบบ ผ.02

เปา้หมาย หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลผลิตของโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)

5.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง
 งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด   (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั รบัผิดชอบ
หลัก

ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลจันจวา้  ด้านบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์ที่ 5. การพฒันาการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรแบบบรูณาการ

                    รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลจันจว้า  อ าเภอแมจ่ัน  จังหวัดเชยีงราย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกรองส่วนทอ้งถิ่นในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร

5 โครงการปรับปรุงข้อมูล
ในการจัดท าแผนที่
ภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน

เพื่อใหก้ารจัดเก็บ
ภาษมีีระบบที่
แน่นอนและ
สามารถตรวจสอบได้

ด าเนินการปรับปรุง
ข้อมูลในการจัดท า
แผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน

   100,000    200,000    100,000    100,000    200,000  ร้อยละ80ของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์

จัดเก็บภาษไีด้อย่าง
ถูกต้อง  แม่นย า

กองคลัง

รวม 5     โครงการ - - 190,000   290,000   190,000   190,000   290,000   - - -

     


