2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เทศบาลตําบลบานเขวา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 (พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 (การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน)
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดงานวันสวรรคต

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย ประชาชนทุกสาขา ทุกอาชีพ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมิน

และนอมสํานึกในพระมหากรุณา

ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ธิคุณ

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

150,000

150,000

150,000

150,000

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ประชาชนรวม ประชาชนทุกสาขา ทุกอาชีพ
กิจกรรม

ไดสํานึกในพระมหากรุณา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

รอยละ 80 ธิคุณ

(เทศบาลเสนอ)
2 โครงการแสดงผลงานทาง

เพื่อสนับสนุนผลงานของเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วิชาการของนักเรียน

นักเรียนและนวัตกรรมดานการ

เทศบาลตําบลบานเขวา

(เทศบาลเสนอ)

ศึกษา

10,000

10,000

10,000

10,000

เด็กและ

เด็กนักเรียนและผูปกครองได

ผูปกครอง ทราบถึงงานวิชาการและ
ไดรวม

กอง
การศึกษาฯ

นวัตกรรมการศึกษา

กิจกรรม

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

สวนที่ 4

รอยละ 80

แบบ ผ.01

1

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ

วัตถุประสงค

เพื่อใหศูนยพัฒนาครอบครัวใน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมใหความรูแกกลุม เด็ก เยาวชน

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
30,000

2563
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)
30,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

กอง

รอยละ 80 ผูเขารวมกิจกรรมมีการ

ของผูเขารวม พัฒนาตนเอง ปญหาสังคม สวัสดิการฯ

ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน

ชุมชนเทศบาลตําบลบานเขวาไดมี ผูปกครอง จํานวน 40 คน

(เทศบาลเสนอ)

การพัฒนาศักยภาพตนเองสามารถ

โครงการมี

ปองกันและแกไขปญหาครอบครัว

ความรูความ

ลดนอยลง

เขาใจในการปองกันแกไขปญหาครอบครัว

และสังคมได

4 โครงการอบรมใหความรู

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อใหผูประกอบการไดมีความรู

จัดอบรม 1 รุน มีผูเขารวมอบรม

อินเตอรเน็ตเพื่อการจําหนาย

เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและ

จํานวน 50 คน

สินคา

การใชงานระบบอินเตอรเน็ตและ

(เทศบาลเสนอ)

สามารถจําหนายสินคาผาน

30,000

30,000

30,000

30,000

รอยละ 80 ผูเขารวมกิจกรรมสามารถ

กอง

ของผูเขาอบรม จําหนายสินคาผานระบบ

สวัสดิการฯ

มีความรูเกี่ยวกับ อินเตอรเน็ตและมีเวปไซด

การจําหนาย เปนของตนเองสามารถเพิ่ม
สินคาผาน

ชองทางอินเตอรเน็ตได

ชองทางการตลาดได

ระบบ
อินเตอรเน็ต

5 โครงการประชุมคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนเกี่ยวกับคนพิการ/ คณะกรรมการศูนยบริการคนพิการ
ศูนยบริการคนพิการเทศบาล

5,000

5,000

5,000

คนพิการเทศบาลตําบล

ตําบลบานเขวา

เปาหมาย

บานเขวามีความรูความ

(เทศบาลเสนอ)

นําไปใช

สามารถขับเคลื่อนงานเกี่ยว

ประโยชน

กับคนพิการ/ผูดูแลคนพิการ

ไดจริง

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

สวนที่ 4

กอง

รอยละ 100 คณะกรรมการศูนยบริการ
ของกลุม

ผูดูแลคนพิการในพื้นที่

เทศบาลตําบลบานเขวาจํานวน 10 คน

5,000

แบบ ผ.01

สวัสดิการฯ

ในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

6 โครงการจัดอบรมใหความรูเรื่อง เพื่อใหผูพิการมีความรูดานสิทธิ
และสวัสดิการตางๆที่เกี่ยวของ
สิทธิประโยชนและการดูแล
คนพิการ

และการดูแลสุขภาพเบื้องตนใหกับ

(เทศบาลเสนอ)

คนพิการ

7 โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับ
ผูพิการและผูดูแลคนพิการ
(เทศบาลเสนอ)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คนพิการทุกประเภทและผูดูแล

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
30,000

2563
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)
30,000

คนพิการในพื้นที่ จํานวน 100 คน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)
ผูเขารวม
อบรม
มีความรู

คนพิการและผูดูแลคนพิการ
มีความรูดานสิทธิและ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ

สวัสดิการตางๆและการดูแล

รอยละ 100 สุขภาพของคนพิการ

เพื่อใหคนพิการและผูดูแลคนพิการ คนพิการทุกประเภทและผูดูแล
เกิดความรูและทักษะอาชีพ

200,000

200,000

200,000

200,000

คนพิการในพื้นที่ จํานวน 100 คน

จํานวน

คนพิการและผูดูแลคนพิการ

ผูเขารวม

มีความรู ทักษะ และ

อบรม

สามารถนําไปประกอบอาชีพหลัก

มีความรู

หรืออาชีพเสริมได

กอง
สวัสดิการฯ

ประสบการณในการประกอบ
อาชีพ สามารถสรางรายได

รอยละ 100 ใหกับตนเองและครอบครัว

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครดูแลคนพิการ
เทศบาลตําบลบานเขวา
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อใหอาสาสมัครดูแลผูพิการ

คนพิการทุกประเภทและผูดูแลคนพิการ

สามารถดูแลสุขภาพผูพิการ

ในพื้นที่จํานวน 80 คน

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนผูเขา อาสาสมัครดูแลผูพิการ

กอง

รวมอบรมมี มีความรูความเขาใจในการ สวัสดิการฯ
ความรู

ไดอยางเหมาะสม

ดูแลคนพิการ

รอยละ 100

2.3 แผนงานการพาณิชย
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2564
(บาท)

(KPI)

36,000

36,000

สัตวและ

ประชาชนไดรับการบริโภค

ผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน ฆาสัตวของเทศบาลตําบลบานเขวา เทศบาลตําบลบานเขวา

ซากสัตว

ที่ถูกอนามัย

แก อปท.เกี่ยวกับการตรวจ

ถูกอนามัย

เพื่อตรวจสัตวและซากสัตวในโรง ตรวจสัตวและซากสัตวในโรงฆาสัตว

36,000

2562
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2563
(บาท)

9 โครงการจายคาตอบแทนผู

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด

36,000

ใหถูกอนามัย

สัตวและซากสัตวของเทศบาล
(เทศบาลเสนอ)

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

รอยละ 100

สวนที่ 4

แบบ ผ.01

3

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 (พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 (การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ)
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหาร
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

10 คาตอบแทนผูบริหาร
นายก/รองนายก
(เทศบาลเสนอ)
11 คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนนายก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จายคาตอบแทนนายกเทศมนตรีและ

2561
(บาท)
725,760

2562
(บาท)
725,760

180,000

180,000

2563
(บาท)
725,760

เทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี งานบริหารทั่วไป
ในการปฏิบัติงาน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจํา

จายคาตอบแทนประจําตําแหนง

ตําแหนงของนายก/รองนายก

นายกเทศมนตรีและ
รองนายกเทศมนตรี

ในการปฏิบัติงาน

งานบริหารทั่วไป

12 คาตอบแทนพิเศษนายก /
รองนายก
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ
จายคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายกในการปฏิบัติงาน นายกเทศมนตรีและ

13 คาตอบแทนเลขานุการ/

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการ จายคาตอบแทนเลขานุการ/

รองนายกเทศมนตรี
งานบริหารทั่วไป

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษนายกเทศมนตรี

(เทศบาลเสนอ)

ในการปฏิบัติงาน

งานบริหารทั่วไป

14 คาตอบแทนสมาชิกสภา

งบประมาณและที่ผานมา

180,000

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

725,760

ผูบริหาร ผูบริหารไดรับคาตอบแทน สํานักปลัด
รับคาตอบแทน ในการบริหารงานทุกเดือน เทศบาล
รอยละ 100
180,000 ผูบริหาร ผูบริหารไดรับคาตอบแทน สํานักปลัด
รับคาตอบแทน ประจําตําแหนงในการ
ประจําตําแหนง บริหารงานทุกเดือน

เทศบาล

รอยละ 100

180,000

180,000

180,000

180,000

207,360

207,360

207,360

207,360 เลขานุการ/ เลขานุการ/ที่ปรึกษา

ผูบริหาร ผูบริหารไดรับคาตอบแทน
รับคาตอบแทน พิเศษในการ
พิเศษ บริหารงานทุกเดือน
รอยละ 100
ที่ปรึกษา ไดรับคาตอบแทนในการ

สํานักปลัด
เทศบาล

สํานักปลัด
เทศบาล

รับคาตอบแทน บริหารงานทุกเดือน
รอยละ 100
1,555,200 ประธานสภา ประธานสภา รองประธาน

สํานักปลัด
เทศบาล

เพื่อจายเปนคาตอบแทน

จายคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายเดือนของ ประธานสภา

รองประธานสภาเทศบาล

รองประธานสภา สภา และสมาชิกสภาไดรับ

(เทศบาลเสนอ)

รองประธาน และสมาชิกสภา

และสมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภา คาตอบแทนในการบริหาร

เทศบาลตําบลบานเขวา

งานบริหารทั่วไป

1,555,200

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

1,555,200

1,555,200

รับคาตอบแทน งานทุกเดือน

สวนที่ 4

รอยละ 100

แบบ ผ.01

4

ที่

โครงการ

15 คาเงินเดือนพนักงานเทศบาล
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจายเปนคาเงินเดือน และเงิน จายคาเงินเดือนพนักงานเทศบาล

(เทศบาลเสนอ)

เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน จายคาตอบแทนเงินเพิ่มตางๆ
สําหรับพนักงานเทศบาล

รายเดือนทุกตําแหนงที่มีสิทธิไดรับ

สํานักปลัด ทุกตําแหนง

งานบริหารทั่วไป

ที่มีสิทธิไดรับ

17 คาเงินประจําตําแหนง

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

3,184,080

3,184,080

3,184,080

3,184,080

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง จายคาเงินประจําตําแหนง

151,200

151,200

151,200

187,200

187,200

187,200

รายเดือนทุกตําแหนงที่มีสิทธิไดรับ

(เทศบาลเสนอ)

ทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับ

งานบริหารทั่วไป

เพื่อจายเปนคาตอบแทนลูกจาง
ประจําและเงินปรับปรุงคาจาง
ประจําของลูกจางประจํา

จายคาตอบแทนลูกจางประจํา
สํานักปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไป

225,480

225,480

225,480

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน จายคาตอบแทนพนักงานจาง
จาง และเงินปรับปรุงพนักงานจาง สํานักปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไป
สํานักปลัดเทศบาลทุกตําแหนง

900,600

900,600

900,600

19 คาตอบแทนพนักงานจาง
(เทศบาลเสนอ)

20 คาเงินเพิ่มตางๆ
ของพนักงานจาง
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพ จายคาเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
สํานักปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไป
ชั่วคราวของพนักงานจาง

พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาลสํานัก

สํานักปลัด
เทศบาล

รอยละ 100 ปฏิบัติงาน

151,200 พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาลสํานัก

สํานักปลัด ปลัดเทศบาลทุกตําแหนง

สําหรับพนักงานเทศบาล สังกัด

สํานักปลัด ทุกตําแหนง

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รับเงินเดือน ไดรับเงือนเดือนในการ

ของพนักงานเทศบาล

18 คาจางลูกจางประจํา
(เทศบาลเสนอ)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

สํานักปลัด ปลัดเทศบาลทุกตําแหนง

งานบริหารทั่วไป

ทุกตําแหนง

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

ปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงาน สํานักปลัดทุกตําแหนง
เทศบาล สํานักปลัดเทศบาล

16 คาเงินเพิ่มตางๆ
ของพนักงานเทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา

รับคาตอบแทน ที่มีสิทธิไดรับ ไดรับเงินเงิน
รอยละ 100 เพิ่มตาๆ

187,200 พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาลสํานัก

37,620

สํานักปลัดเทศบาลทุกตําแหนง

เทศบาล

ประจําตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับ ไดรับเงิน
รอยละ 100 ประจําตําแหนง
225,480 ลูกจางประจํา ลูกจางประจําสํานักปลัด
สํานักปลัด ไดรับคาตอบแทนในการ
รับคาตอบแทน ปฏิบัติงาน
รอยละ 100

สํานักปลัด
เทศบาล

900,600 พนักงานจาง พนักงานจางสํานักปลัด

รอยละ 100
37,620 พนักงานจาง พนักงานจางไดรับคาเงิน
สํานักปลัดรับเงินเพิ่มตางๆ
เพิ่มการครองชีพ
รอยละ 100

ที่มีสิทธิไดรับ

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

37,620

สวนที่ 4

สํานักปลัด

สํานักปลัดรับเงินปลัดเทศบาลทุกตําแหนง

สํานักปลัด ไดรับคาตอบแทนในการ
รับคาตอบแทน ปฎิบัติงาน

37,620

สํานักปลัด
เทศบาล

แบบ ผ.01

สํานักปลัด
เทศบาล

สํานักปลัด
เทศบาล

5

ที่

โครงการ

21 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค

เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จายคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ

อันเปนประโยชนแกองคกร

ผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชน อันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

ปกครองสวนทองถิ่น

แกเทศบาลในการตรวจผลงาน

สวนทองถิ่น สํานักปลัดเทศบาล

(เทศบาลเสนอ)

หรือในการดําเนินการคัดเลือก

งานบริหารทั่วไป

พนักงานเทศบาลและลูกจาง

22 คาเบี้ยประชุม
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุม

จายคาเบี้ยประชุมแกคณะกรรมการ

คณะกรรมการที่สภาเทศบาล

ที่มาประชุม สํานักปลัดเทศบาล

แตงตั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม

งานบริหารทั่วไป

ในกิจการของเทศบาล

23 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการ

จายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

นอกเวลาราชการ สํานักปลัดเทศบาล

(เทศบาลเสนอ)

ของพนักงานเทศบาล

งานบริหารทั่วไป

24 คาเชาบาน
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อจายเปนคาเชาบานของ

จายคาเชาบานใหกับพนักงานเทศบาล

พนักงานเทศบาลในสังกัดสํานัก

สํานักปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไป

ปลัดเทศบาลที่มีสิทธิไดรับ

25 คาชวยเหลือการศึกษาบุตร
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการ

จายคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให

ศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

กับพนักงานเทศบาล และ

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
25,000

2562
(บาท)
25,000

2563
(บาท)
25,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ

2564
(KPI)
(บาท)
25,000 ผูปฏิบัติราชการ ผูปฏิบัติราชการฯ ไดรับ
อันเปนประโยชน คาตอบแทน

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
เทศบาล

แก อปท.
รับคาตอบแทน
22,537

22,537

22,537

รอยละ 100

22,537 คณะกรรมการ คณะกรรมการที่มาประชุม สํานักปลัด
รับคาเบี้ยประชุม ไดรับเบี้ยประชุม

เทศบาล

รอยละ 100
20,000

20,000

20,000

20,000

พนักงาน ;l.
เทศบาลรับ งานนอกเวลาราชการไดรับ

สํานักปลัด
เทศบาล

คาตอบแทนฯ คาตอบแทน
48,000

48,000

48,000

รอยละ 100

48,000 พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาลไดรับ
รับคาเชาบาน คาเชาบานทุกเดือน

100,000

100,000

100,000

สํานักปลัด
เทศบาล

รอยละ 100

100,000 พนง.เทศบาล พนักงานเทศบาล และ
และลูกจาง ลูกจางประจําสํานักปลัด

สํานักปลัด
เทศบาล

ประจํารับ ไดรับคาชวยเหลือการ

ลูกจางประจําเทศบาลที่มีสิทธิไดรับ ลูกจางประจํา สํานักปลัดเทศบาล

คาชวยเหลือ ศึกษาบุตร

งานบริหารทั่วไป

การศึกษาบุตร

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

สวนที่ 4

รอยละ 100

แบบ ผ.01

6

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 โครงการจางเหมาบริการอื่นๆ
สํานักปลัด
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล จางเหมาหรือจางเอกชนชวยเหลือ
ในดานตางๆ มีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงานในสวนของงานบริหารทั่วไป
ประสิทธิผล สามารถชวยใหงาน งานบริหารทั่วไป
ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค

27 โครงการจายเกี่ยวกับการ

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)
70,000

2562
(บาท)
70,000

2563
(บาท)
70,000

2564
(บาท)
70,000

60,000

60,000

60,000

60,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

(KPI)

การปฏิบัติ
งานดานตางๆ
บรรลุวัตถุ
ประสงค
รอยละ 100
การปฏิบัติ

การปฏิบัติงานดานตางๆ
สํานักปลัด
ดําเนินการเปนไปอยาง
เทศบาล
เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค

การปฏิบัติงานดานตางๆ

รับรองและพิธีการสํานักปลัด

ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบ ตางๆ ของเทศบาล งานบริหารทั่วไป

งานดานตางๆ ดําเนินการเปนไปอยาง

(เทศบาลเสนอ)

รอย บรรลุวัตถุประสงค

บรรลุวัตถุ เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค
ประสงค
รอยละ 100

28 โครงการคาใชจายในการเดิน

เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงาน พนักงานเทศบาล พนักงานจาง

ทางไปราชการในราชอาณาจักร จาง ไดเดินทางไปราชการทั้งใน

เดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช

สํานักปลัด (เทศบาลเสนอ)

อาณาจักร งานบริหารทั่วไป

และนอกราชอาณาจักร

150,000

150,000

150,000

150,000

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สํานักปลัด
เทศบาล

พนง.เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน สํานักปลัด
/พนง.จาง จาง ที่เดินทางไปราชการ

เทศบาล

รอยละ 100 ตางๆ ไดปฏิบัติราชการ
เดินทางไป อยางมีประสิทธิภาพ
ราชการ

29 โครงการทบทวนแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลบานเขวา
(เทศบาลเสนอ)

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานเขวา
โดยการออกประชาคม รับฟง
รวมประชาคม เพื่อทบทวนแผนพัฒนา
ปญหาความตองการของประชาชน เทศบาลตําบลบานเขวา

เพื่อทบทวนแผนพัฒนาเทศบาล

30,000

30,000

30,000

30,000

ประชาชน เทศบาลตําบลบานเขวาได สํานักปลัด
รอยละ 100 รับรู รับทราบถึง ปญหา
เทศบาล
รวมประชาคม ความตองการของประชาชน

เทศบาลตําบลบานเขวา

30 โครงการอบรมคุณธรรม
เพื่อสงเสริมใหพนักงาน และ
จริยธรรม เพื่อเสริมสรางธรรมา ลูกจางของเทศบาลตําบลบานเขวา
มีคุณธรรมจริยธรรม
ภิบาลในการปฏิบัติงาน
(เทศบาลเสนอ)
มีธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน

และนํามาจัดทําแผนพัฒนา

นําคณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล
ลูกจาง พนักงานจาง เขาวัดทําบุญ
ถวายภัตาหาร ฟงธรรม ตามวัดตางๆ
ในเขตเทศบาล ในวันพระ

10,000

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

10,000

สวนที่ 4

10,000

10,000

เทศบาลตําบลบานเขวา
ผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง

ผูบริหาร
พนักงาน พนักงานจางมีคุณธรรม
ลูกจาง จริยธรรม
พนักงานจาง
ทุกคน เขารวมทําบุญฟงธรรม

แบบ ผ.01

สํานักปลัด
เทศบาล

7

ที่

โครงการ

31 โครงการอบรมใหความรู

วัตถุประสงค
เพื่อใหคณะผูบริหาร พนักงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับผลประโยชน

เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน

ลูกจาง ของเทศบาลตําบลบานเขวา ทับซอม แกคณะผูบริหาร พนักงาน

(เทศบาลเสนอ)

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับผล

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)
20,000

ลูกจาง ของเทศบาลตําบลบานเขวา

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผูบริหาร

คณะผูบริหาร พนักงาน

พนักงาน

ลูกจาง ของเทศบาลตําบล

ลูกจาง

บานเขวา มีความรูความเขา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
เทศบาล

พนักงานจาง ใจเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน

ประโยชนทับซอน

ทุกคน
เขารับการอบรม
32 โครงการคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมสํานักปลัด
(เทศบาลเสนอ)

ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ทรัพยสินในสํานักปลัดใหมีการใช ในสํานักปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไป
เพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม

60,000

60,000

60,000

60,000

การปฏิบัติ การปฏิบัติงานดานตางๆ
งานดานตางๆ ดําเนินการเปนไปอยาง

สํานักปลัด
เทศบาล

บรรลุวัตถุ เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค

งานไดตามปกติ

ประสงค
33 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบาน
งานครัวสํานักปลัด

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน งานบริหารทั่วไป

(เทศบาลเสนอ)
34 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่นสํานักปลัด

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน

(เทศบาลเสนอ)
35 โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณา
และเผยแพรสํานักปลัด

งานบริหารทั่วไป
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุโฆษณาตางๆ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน

(เทศบาลเสนอ)

งานบริหารทั่วไป

36 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ
สํานักปลัด
(เทศบาลเสนอ)

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ

50,000

50,000

50,000

รอยละ 100

50,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

สํานักปลัด

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ เทศบาล
150,000

150,000

150,000

มากยิ่งขึ้น

150,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

สํานักปลัด

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ เทศบาล
50,000

50,000

50,000

มากยิ่งขึ้น

50,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

สํานักปลัด

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ เทศบาล
50,000

50,000

50,000

มากยิ่งขึ้น

50,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ เทศบาล

ที่จําเปนตอการใชงาน
งานบริหารทั่วไป

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

สํานักปลัด

มากยิ่งขึ้น

สวนที่ 4

แบบ ผ.01
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ที่

โครงการ

37 คาสาธารณูปโภคสํานักปลัด
(เทศบาลเสนอ)

38 คาเงินเดือนพนักงานเทศบาล
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟา

จายคาสาธารณูปโภค ในสํานักปลัด

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

งานบริหารทั่วไป

2562
(บาท)
582,000

2563
(บาท)
582,000

2564
(KPI)
(บาท)
582,000 คาสาธารณูป คาสาธรณูปโภคของสํานัก
โภค ของสํานัก ปลัดมีการใชงานที่บรรลุ
อยางตอเนื่อง

เพื่อจายเปนคาเงินเดือน และเงิน จายคาเงินเดือนพนักงานเทศบาล

1,632,000

1,632,000

1,632,000

(เทศบาลเสนอ)

ทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับ

งานบริหารงานคลัง

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน จายคาตอบแทนพนักงานจาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
เทศบาล

กองคลัง

ทุกตําแหนงไดรับคาเงิน

รับเงินเดือน เดือนในการปฏิบัติงาน

งานบริหารงานคลัง

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง จายคาเงินประจําตําแหนง

1,632,000 พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาลกองคลัง

กองคลัง

ปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงาน กองคลังทุกตําแหนง

รายเดือนทุกตําแหนงที่มีสิทธิไดรับ

42,000

42,000

42,000

รอยละ 100
42,000 พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาลกองคลัง
กองคลัง

กองคลัง

ทุกตําแหนงที่มีสิทธิ์ไดรับ

รับคาตอบแทน ไดรับเงินประจําตําแหนง
444,960

444,960

444,960

รอยละ 100

444,960 พนักงานจาง พนักงานจางกองคลัง
กองคลัง

จาง และเงินปรับปรุงพนักงานจาง กองคลัง งานบริหารงานคลัง

กองคลัง

ไดรับคาตอบแทนในการ

รับคาตอบแทน ปฎิบัติงาน

ทุกตําแหนง

41 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

สื่อสารโทรคมนาคม สํานักปลัด

สําหรับพนักงานเทศบาล

(เทศบาลเสนอ)

2561
(บาท)
582,000

ตัวชี้วัด

ปลัดดําเนินการ วัตถุประสงค

ของพนักงานเทศบาล

40 คาตอบแทนพนักงานจาง

งบประมาณและที่ผานมา

คาบริการโทรศัพท และคาบริการ

เทศบาล กองคลังทุกตําแหนง

39 คาเงินประจําตําแหนง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10,000

10,000

10,000

รอยละ 100

10,000 ผูปฏิบัติราชการ ผูปฏิบัติราชการฯ ไดรับ

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะ

จายคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ

อันเปนประโยชนแกองคกร

กรรมการจัดซื้อ จัดจาง คณะ

อันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

ปกครองสวนทองถิ่น

กรรมการตรวจการจางผูควบคุม

สวนทองถิ่น กองคลัง

แก อปท.

(เทศบาลเสนอ)

งานกอสราง สําหรับผูนํา

งานบริหารงานคลัง

รับคาตอบแทน

อันเปนประโยชน คาตอบแทน

รอยละ 100

ผูนําชุมชน หรือประชาคม ฯลฯ

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

กองคลัง

สวนที่ 4

แบบ ผ.01
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โครงการ

42 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการกองคลัง
(เทศบาลเสนอ)
43 คาชวยเหลือการศึกษาบุตร
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ งานบริหารงานคลัง

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

2563
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)
50,000

จายคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให

ศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

กับพนักงานเทศบาล และ

ลูกจางประจํา ในกองคลัง

ลูกจางประจํา งานบริหารงานคลัง

20,000

20,000

20,000

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล จางเหมาหรือจางเอกชนชวยเหลือ
ในดานตางๆ มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สามารถชวยใหงาน

200,000

200,000

200,000

200,000

216,000

216,000

ปฏิบัติงานในสวนของงานบริหาร
งานคลัง

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล จางเหมาบุคคลเพื่อชวยเหลือปฏิบัติงาน

216,000

216,000

ในดานตางๆ มีประสิทธิภาพ

ดานการจัดเก็บรายไดของเทศบาล และ

การปฏิบัติงาน

ประสิทธิผลสามารถชวยใหงาน

ชวยเหลือปฏิบัติงานการบันทึกขอมูล

บรรลุวัตถุ เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค

(เทศบาลเสนอ)

ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค ระบบสารสนเทศ งานบริหารงานคลัง

ประสงค
รอยละ 100
พนง.เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน

เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงาน พนักงานเทศบาล พนักงานจาง

ทางไปราชการในราชอาณาจักร จาง ไดเดินทางไปราชการทั้งใน

เดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช

กองคลัง (เทศบาลเสนอ)

อาณาจักร งานบริหารงานคลัง

และนอกราชอาณาจักร

กองคลัง

ประจํารับ ไดรับคาชวยเหลือการ
คาชวยเหลือ ศึกษาบุตร
การศึกษาบุตร
รอยละ 100
การปฏิบัติ การปฏิบัติงานดานตางๆ
กองคลัง
งานดานตางๆ ดําเนินการเปนไปอยาง
บรรลุวัตถุ เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค
ประสงค
รอยละ 100
การปฏิบับัติ การปฏิบัติงานดานตางๆ
กองคลัง

บุคคลเพื่อชวยเหลือใน

46 โครงการคาใชจายในการเดิน

กองคลัง

และลูกจาง ลูกจางประจําสํานักปลัด

ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค

45 โครงการจางเหมาบริการ

พนักงาน พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติ
เทศบาลรับ งานนอกเวลาราชการไดรับ

20,000 พนง.เทศบาล พนักงานเทศบาล และ

ที่มีสิทธิไดรับ

44 โครงการจางเหมาบริการอื่นๆ
กองคลัง
(เทศบาลเสนอ)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

คาตอบแทนฯ คาตอบแทน
รอยละ 100

ของพนักงานเทศบาล
เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการ

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งานดานตางๆ ดําเนินการเปนไปอยาง

100,000

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

100,000

100,000

100,000

กองคลัง

/พนง.จาง จาง ที่เดินทางไปราชการ

สวนที่ 4

รอยละ 100 ตางๆ ไดปฏิบัติราชการ
เดินทางไป อยางมีประสิทธิภาพ
ราชการ

แบบ ผ.01
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ที่

โครงการ

47 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษี
ของเทศบาลตําบลบานเขวา

จัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่อพัฒนางานแผนที่ภาษีและทะเบียน

ใหเปนปจจุบัน

ทรัพยสิน พรอมขอมูลใหรายละเอียด
เชิงบรรยายและเชิงพื้นที่ของเขต

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
260,000

ตัวชี้วัด

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

260,000

260,000

260,000

200,000

200,000

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เทศบาล การบริหารดานแผนที่ภาษี
มีรายไดเพิ่ม งานดานภาษี หรืออื่น ๆ
รอยละ 20 มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองคลัง

เทศบาลตําบลบานเขวา
200,000

งานไดตามปกติ

ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินในกองคลัง
งานบริหารงานคลัง

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ

70,000

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน

48 โครงการคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมกองคลัง
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม

49 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบาน
งานครัวกองคลัง
(เทศบาลเสนอ)

ทรัพยสินในกองคลังใหมีการใช

งานบริหารงานคลัง

50 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ
และขนสงกองคลัง

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

(เทศบาลเสนอ)

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ

200,000

70,000

70,000

การปฏิบัติ
งานดานตางๆ
บรรลุวัตถุ
ประสงค
รอยละ 100
70,000 มีวัสดุใชงาน

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ

และหลอลื่นกองคลัง
(เทศบาลเสนอ)
52 โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณา

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน
งานบริหารงานคลัง

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุโฆษณาตางๆ

และเผยแพรกองคลัง
(เทศบาลเสนอ)

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน
งานบริหารงานคลัง

ดําเนินการเปนไปอยาง
เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค

งานสํานักงานและงานให

กองคลัง

200,000

200,000

200,000

มากยิ่งขึ้น

200,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

กองคลัง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ

งานบริหารงานคลัง
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

กองคลัง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ

ที่จําเปนตอการใชงาน

51 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

การปฏิบัติงานดานตางๆ

มากยิ่งขึ้น

30,000

30,000

30,000

30,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

กองคลัง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ
40,000

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

40,000

40,000

มากยิ่งขึ้น

40,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

กองคลัง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

สวนที่ 4

แบบ ผ.01

11

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองคลัง
(เทศบาลเสนอ)
54 คาสาธารณูปโภคกองคลัง

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย

งานบริหารงานคลัง
จายคาบริการไปรษณีย

40,000

50,000

2564
(บาท)

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ

40,000

50,000

2563
(บาท)

53 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

(เทศบาลเสนอ)

50,000

2562
(บาท)

ตัวชี้วัด

40,000

50,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

40,000 คาสาธารณูป คาสาธรณูปโภคของกองคลัง กองคลัง
โภค กองคลัง มีการใชงานที่บรรลุ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ดําเนินการ วัตถุประสงค

กองคลัง งานบริหารงานคลัง

อยางตอเนื่อง

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

55 คาเงินเดือนพนักงานเทศบาล
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจายเปนคาเงินเดือน และเงิน จายเงินเดือนพนักงานเทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

318,960

318,960

2563
(บาท)
318,960

2564
(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

318,960 พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาลสํานักปลัด สํานักปลัด

สํานักปลัดรับ งานรักษาความสงบภายใน

ปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงาน สังกัดงานบริหารทั่วไป
เทศบาล สังกัดงานบริหารทั่วไป

ตัวชี้วัด

เทศบาล

เงินเดือน ทุกตําแหนงไดรับเงินเดือน

เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

458,760

458,760

รอยละ 100 ในการปฏิบัติงาน
458,760 ลูกจางประจํา ลูกจางประจําสํานักปลัด

สํานักปลัด
เทศบาล

56 คาจางลูกจางประจํา

เพื่อจายเปนคาตอบแทนลูกจาง

จายคาจางลูกจางประจํา

(เทศบาลเสนอ)

ประจําและเงินปรับปรุงคาจาง

สํานักปลัดเทศบาล งานบริหารทั่วไป

รับคาจาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

ประจําของลูกจางประจํา สังกัด

เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รอยละ 100 การรักษาความสงบภายใน

458,760

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

ไดรับเงินคาจางในการ

รักษาความสงบภายใน

ปฏิบัติงาน

สํานักปลัดทุกตําแหนง

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

สวนที่ 4

แบบ ผ.01

12

ที่

โครงการ

57 คาตอบแทนพนักงานจาง
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน จายคาตอบแทนพนักงานจาง

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1,213,800

1,213,800

1,213,800

1,213,800 พนักงานจาง พนักงานจางสํานักปลัด

(KPI)

จาง และเงินปรับปรุงพนักงานจาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา

รับคาตอบแทน งานรักษาความสงบไดรับ

สํานักปลัดเทศบาล ทุกตําแหนง ความสงบภายใน

รอยละ 100 คาตอบแทนในการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สํานักปลัด
เทศบาล

ปฎิบัติงาน

58 คาเงินเพิ่มตางๆ

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพ จายคาเงินเพิ่มตางๆ ของ

143,880

143,880

143,880

143,880 พนักงานจาง พนักงานจางไดรับคา

ของพนักงานจาง

ชั่วคราวของพนักงานจางสํานักปลัด พนักงานจางงานบริหารทั่วไป

รับคาตอบแทน เงินเพิ่มตางๆ ของ

(เทศบาลเสนอ)

เทศบาลทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับ เกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน

รอยละ 100 พนักงานจาง

59 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการ

จายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

นอกเวลาราชการ สํานักปลัด

(เทศบาลเสนอ)

ของพนักงานเทศบาล

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา

60 คาจางเหมาบริการอื่นๆ

เพื่อจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จายคาจางเหมาบริการตางๆ ใน

สํานักปลัดเทศบาล

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา

(เทศบาลเสนอ)

รักษาความสงบภายใน

ความสงบภายใน

61 โครงการจางเหมาบริการ
บุคคลเพื่อชวยเหลือในการ
ปฏิบัติงาน (เทศบาลเสนอ)

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล จางเหมาบุคคลเพื่อดูแลความเปน
ในดานตางๆ มีประสิทธิภาพ

ระเบียบเรียบรอยตลาดสด(เชา)

ประสิทธิผลสามารถชวยใหงาน

และตลาดสด(เย็น) งานบริหารทั่วไป

20,000

20,000

20,000

20,000

สํานักปลัด
เทศบาล

พนักงาน พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติ

สํานักปลัด

เทศบาลรับ งานนอกเวลาราชการไดรับ

เทศบาล

คาตอบแทนฯ คาตอบแทน
70,000

70,000

70,000

รอยละ 100
70,000 งานจางเหมา ผูปฏิบัติงานจางเหมาไดรับ สํานักปลัด
บริการ

คาจางเหมา

เทศบาล

บรรลุวัตถุ
216,000

216,000

บรรลุวัตถุ
ประสงค

ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

216,000

ประสงค
216,000 งานจางเหมา ผูปฏิบัติงานจางเหมาไดรับ สํานักปลัด
บริการ คาจางเหมา
เทศบาล

สวนที่ 4

แบบ ผ.01

13

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงาน พนักงานเทศบาล พนักงานจาง
62 โครงการคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักร จาง ไดเดินทางไปราชการทั้งใน เดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช

สํานักปลัด (เทศบาลเสนอ)

และนอกราชอาณาจักร

เพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม
ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ทรัพยสินในสํานักปลัดใหมีการใช ในสํานักปลัดเทศบาล งานรักษา
งานไดตามปกติ

คงามสงบภายใน

64 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟาและ
วิทยุสํานักปลัด

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆ
ที่จําเปนตอการใชงาน

(เทศบาลเสนอ)

งานรักษาความสงบภายใน

65 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
และขนสงสํานักปลัด
(เทศบาลเสนอ)
66 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่นสํานักปลัด

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

(เทศบาลเสนอ)
67 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่อง
แตงกายสํานักปลัด

ดับเพลิง
(เทศบาลเสนอ)

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ
ที่จําเปนตอการใชงาน
งานรักษาความสงบภายใน

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงการตางๆ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน

(เทศบาลเสนอ)
68 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่อง

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ
ที่จําเปนตอการใชงาน
งานรักษาความสงบภายใน

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

110,100

ตัวชี้วัด
2564
(บาท)
110,100

อาณาจักร งานรักษาความสงบภายใน

63 โครงการคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมสํานักปลัด
(เทศบาลเสนอ)

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
110,100 110,100

งานรักษาความสงบภายใน
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงตางๆ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน

90,000

20,000

70,000

150,000

70,000

90,000

20,000

70,000

150,000

70,000

90,000

20,000

70,000

150,000

70,000

90,000

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พนง.เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน สํานักปลัด
/พนง.จาง จาง ที่เดินทางไปราชการ
เทศบาล
รอยละ 100
เดินทางไป
ราชการ
การปฏิบัติ
งานดานตางๆ
บรรลุวัตถุ
ประสงค
รอยละ 100

ตางๆ ไดปฏิบัติราชการ
อยางมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดานตางๆ
ดําเนินการเปนไปอยาง

สํานักปลัด
เทศบาล

เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค

20,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให สํานักปลัด
รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ เทศบาล
มากยิ่งขึ้น

70,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให สํานักปลัด
รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ เทศบาล
มากยิ่งขึ้น

150,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

สํานักปลัด
รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ เทศบาล
มากยิ่งขึ้น

70,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

สํานักปลัด

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ เทศบาล
70,000

70,000

70,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

สํานักปลัด

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ เทศบาล

งานรักษาความสงบภายใน

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

70,000

มากยิ่งขึ้น

มากยิ่งขึ้น

สวนที่ 4

แบบ ผ.01

14

3.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

69 คาเงินเดือนพนักงานเทศบาล
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

เพื่อจายเปนคาเงินเดือน และเงิน จายคาเงินเดือนพนักงานเทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

1,006,880

1,006,880

2563
(บาท)
1,006,880

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

กองการศึกาษฯ ศึกษาฯทุกตําแหนง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กอง
การศึกษาฯ

รับคาตอบแทน ไดรับคาตอบแทนในการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง จายคาตอบแทนเงินประจําตําแหนง

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1,006,880 พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาลกองการ

ปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เทศบาล ทุกตําแหนง

70 คาตอบแทนเงินประจํา

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

42,000

42,000

42,000

รอยละ 100 ปฏิบัติงาน

42,000 พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล

กอง

ตําแหนงของพนักงานเทศบาล

สําหรับพนักงานเทศบาล

รายเดือนทุกตําแหนงที่มีสิทธิไดรับ

กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯทุกตําแหนง การศึกษาฯ

(เทศบาลเสนอ)

ทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับ

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

รับคาตอบแทน ที่มีสิทธิ์ไดรับ ไดรับเงิน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

71 คาตอบแทนพนักงานจาง
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน จายคาตอบแทนพนักงานจาง

322,680

322,680

รอยละ 100 ประจําตําแหนง

322,680 พนักงานจาง พนักงานจางกองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ ไดรับคาตอบแทนในการ

จาง และเงินปรับปรุงพนักงานจาง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ทุกตําแหนง

72 คาตอบแทนเงินเพิ่มตางๆ

322,680

24,000

24,000

24,000

รอยละ 100

24,000 พนักงานจาง พนักงานจางไดรับคา

ของพนักงานจาง

ชั่วคราวของพนักงานจาง

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษาฯ เงินเพิ่มตางๆ

(เทศบาลเสนอ)

ทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รับคาตอบแทน

73 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการ

จายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

นอกเวลาราชการ กองการศึกษาฯ

(เทศบาลเสนอ)

ของพนักงานเทศบาล

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

การศึกษาฯ

รับคาตอบแทน ปฎิบัติงาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพ จายคาเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

กอง

40,000

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

40,000

40,000

40,000

กอง
การศึกษาฯ

รอยละ 100
พนักงาน พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติ

กอง

เทศบาลรับ งานนอกเวลาราชการไดรับ การศึกษาฯ
คาตอบแทนฯ คาตอบแทน
รอยละ 100

สวนที่ 4

แบบ ผ.01

15

ที่

โครงการ

74 คาชวยเหลือการศึกษาบุตร
(เทศบาลเสนอ)

75 โครงการจางเหมาบริการอื่นๆ
กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการ

จายคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให

ศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา ที่มีสิทธิไดรับ

กับพนักงานเทศบาล และ
ลูกจางประจํา กองการศึกษาฯ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล จางเหมาหรือจางเอกชนชวยเหลือ
ในดานตางๆ มีประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงานในสวนของงานบริหารทั่วไป

ประสิทธิผล สามารถชวยใหงาน

เกี่ยวกับการศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

2563
(บาท)

20,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2564
(KPI)
(บาท)
20,000 พนง.เทศบาล พนักงานเทศบาล และ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง

และลูกจาง ลูกจางประจํากองการศึกษาฯ การศึกษาฯ
ประจํารับ ไดรับคาชวยเหลือการ
คาชวยเหลือ ศึกษาบุตร
การศึกษาบุตร
70,000

70,000

70,000

70,000

รอยละ 100
การปฏิบัติ การปฏิบัติงานดานตางๆ
งานดานตางๆ ดําเนินการเปนไปอยาง

กอง
การศึกษาฯ

บรรลุวัตถุ เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค
ประสงค

ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค

รอยละ 100
76 โครงการจางเหมาบริการ

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล จางเหมาบุคคลเพื่อชวยเหลือปฏิบัติงาน

บุคคลเพื่อชวยเหลือใน

ในดานตางๆ มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน
(เทศบาลเสนอ)

ประสิทธิผลสามารถชวยใหงาน

432,000

432,000

432,000

432,000

ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี

การปฏิบับัติ การปฏิบัติงานดานตางๆ

กอง

งานดานตางๆ ดําเนินการเปนไปอยาง

การศึกษาฯ

บรรลุวัตถุ เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค
ประสงค

,งานศิลปะกรรม งานฝมือ,งานชางบันทึก
ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค ภาพ และประมวลผลคอมพิวเตอรและ
งานธุรการการเงินและบัญชี

รอยละ 100

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

77 โครงการจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการกองการ
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

10,000

10,000

ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบ ตางๆ ของเทศบาล
รอย บรรลุวัตถุประสงค

10,000

การปฏิบัติ การปฏิบัติงานดานตางๆ
งานดานตางๆ ดําเนินการเปนไปอยาง

กอง
การศึกษาฯ

บรรลุวัตถุ เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(เทศบาลเสนอ)

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

10,000

ประสงค

สวนที่ 4

รอยละ 100

แบบ ผ.01

16

ที่

โครงการ

78 โครงการคาใชจายในการเดิน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงาน พนักงานเทศบาล พนักงานจาง

ทางไปราชการในราชอาณาจักร จาง ไดเดินทางไปราชการทั้งใน

เดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช

กองการศึกษาฯ(เทศบาลเสนอ) และนอกราชอาณาจักร

อาณาจักร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
120,000

2562
(บาท)
120,000

ตัวชี้วัด

2563
(บาท)

2564
(บาท)

120,000

120,000

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พนง.เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน

กอง

/พนง.จาง จาง ที่เดินทางไปราชการ

การศึกษาฯ

รอยละ 100 ตางๆ ไดปฏิบัติราชการ
เดินทางไป อยางมีประสิทธิภาพ

การศึกษา

ราชการ
79 โครงการคาบํารุงรักษาและ

เพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม

ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน

ซอมแซมกองการศึกษาศาสนา

ทรัพยสินในกองการศึกษาฯ

ในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

และวัฒนธรรม

ใหมีการใชงานไดตามปกติ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

50,000

50,000

50,000

และหลอลื่นกองการศึกษาฯ

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

81 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

(เทศบาลเสนอ)
82 คาสาธารณูปโภคกองการ

กอง
การศึกษาฯ

บรรลุวัตถุ เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค
ประสงค

(เทศบาลเสนอ)
กองการศึกษาฯ

การปฏิบัติ การปฏิบัติงานดานตางๆ
งานดานตางๆ ดําเนินการเปนไปอยาง

(เทศบาลเสนอ)
80 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

50,000

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ

80,000

80,000

80,000

เพื่อจายเปนคาไฟฟา คาบริการ

จายเปนคาไฟฟา คาบริการไปรษณีย

ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ไปรษณีย คาบริการสื่อสารและ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

(เทศบาลเสนอ)

โทรคมนาคม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

80,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

กอง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ การศึกษาฯ
50,000

50,000

50,000

มากยิ่งขึ้น

50,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

กอง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ การศึกษาฯ

ที่จําเปนตอการใชงาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รอยละ 100

76,000

76,000

76,000

มากยิ่งขึ้น

76,000 คาสาธารณูป คาสาธรณูปโภคของกองการ

กอง

โภค กองการ ศึกษาฯ มีการใชงานที่บรรลุ การศึกษาฯ
ศึกษาฯ

วัตถุประสงค

ดําเนินการ

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

สวนที่ 4

อยางตอเนื่อง

แบบ ผ.01

17

ที่

โครงการ

83 คาเงินเดือนพนักงานเทศบาล
(เทศบาลเสนอ)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

เพื่อจายเปนคาเงินเดือน และเงิน จายคาเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1,615,080

1,615,080

1,615,080

1,615,080 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลกองการ

งานระดับกอนวัยเรียนและประถม

วัยเรียนและประถมศึกษา

ศึกษา

(KPI)

กอง

กองการศึกาษฯ ศึกษาฯ ไดรับคาตอบแทน การศึกษาฯ
รับคาตอบแทน ในการปฏิบัติงาน

ปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครูเทศบาล สังกัดงานระดับกอน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

2561
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รอยละ 100

ทุกตําแหนง

84 คาตอบแทนพนักงานจาง
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน จายคาตอบแทนพนักงานจาง

707,280

707,280

707,280

กองการศึกษาฯ ไดรับคาตอบแทนในการ

จาง และเงินปรับปรุงพนักงานจาง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ในสังกัดงานระดับกอนวัยเรียน

งานระดับกอนวัยเรียนและประถม

ศึกษา
เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพ จายคาเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

และประถมศึกษา

85 คาเงินเพิ่มตางๆ

707,280 พนักงานจาง พนักงานจางกองการศึกษาฯ

50,400

50,400

50,400

รับคาตอบแทน ปฎิบัติงาน
รอยละ 100
50,400 พนักงานจาง พนักงานจางไดรับคาเงินเพิ่ม

ของพนักงานจาง

ชั่วคราวของพนักงานจาง

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษาฯ ตางๆ

(เทศบาลเสนอ)

ทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับ

งานระดับกอนวัยเรียนและประถม

รับคาตอบแทน

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการ

ศึกษา
จายคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให

86 คาชวยเหลือการศึกษาบุตร
(เทศบาลเสนอ)

54,800

54,800

54,800

รอยละ 100
54,800 พนักงานครู พนักงานครูเทศบาล
เทศบาล

ศึกษาบุตรของพนักงานครูเทศบาล กับพนักงานครูเทศบาล กองการศึกษา
ที่มีสิทธิไดรับ

กองการศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

รับคาชวย ไดรับคาชวยเหลือการ
เหลือการ ศึกษาบุตร

ศาสนาและวัฒนธรรม งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ศึกษาบุตร
87 โครงการคาบํารุงรักษาและ

เพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม

ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา

ซอมแซมกองการศึกษาศาสนา

ทรัพยสินในกองการศึกษาฯ

ทรัพยสินในศุนยพัฒนาเด็กเล็กของ

และวัฒนธรรม

ใหมีการใชงานไดตามปกติ

เทศบาลตําบลบานเขวา

(เทศบาลเสนอ)

50,000

50,000

50,000

กอง

งานดานตางๆ ดําเนินการเปนไปอยาง

การศึกษาฯ

บรรลุวัตถุ เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค
ประสงค
รอยละ 100

งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

50,000

รอยละ 100
การปฏิบัติ การปฏิบัติงานดานตางๆ

สวนที่ 4

แบบ ผ.01

18

ที่

โครงการ

88 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟาและ
วิทยุกองการศึกษาฯ

วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน

(เทศบาลเสนอ)
89 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบาน
งานครัวกองการศึกษาฯ

งานระดับกอนวัยเรียนและประถม
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน งานระดับกอน

(เทศบาลเสนอ)
90 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา
กองการศึกษาฯ

วัยเรียนและประถมศึกษา
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุกีฬาตางๆ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน งานระดับกอน

(เทศบาลเสนอ)
91 คาสาธารณูปโภค กองการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัยเรียนและประถมศึกษา
เพื่อจายเปนคาไฟฟา คาน้ําประปา จายเปนคาไฟฟา คาน้ําประปา

ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

คาน้ําบาดาล คาบริการสื่อสารและ น้ําบาดาล คาบริการสื่อสารและ

(เทศบาลเสนอ)

โทรคมนาคม

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ

2564
(KPI)
(บาท)
20,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กอง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ การศึกษาฯ
20,000

20,000

20,000

มากยิ่งขึ้น

20,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

กอง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ การศึกษาฯ
10,000

10,000

10,000

มากยิ่งขึ้น

10,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

กอง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ การศึกษาฯ
100,000

100,000

100,000

มากยิ่งขึ้น

100,000 คาสาธารณูป คาสาธรณูปโภคของกองการ

กอง

โภค กองการ ศึกษาฯ มีการใชงานที่บรรลุ การศึกษาฯ
ศึกษาฯ

โทรคมนาคม งานระดับกอนวัยเรียน

วัตถุประสงค

ดําเนินการ

และประถมศึกษา

อยางตอเนื่อง

3.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

92 คาเงินเดือนพนักงานเทศบาล
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจายเปนคาเงินเดือน และเงิน จายคาเงินเดือน และเงินปรับปรุง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

1,844,640

1,844,640

1,844,640 พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาลกองสาธา

ปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงาน เงินเดือน กองสาธารณสุขและ
เทศบาล ทุกตําแหนง

1,844,640

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กองสาธารณสุขฯ รณสุขฯ ทุกตําแหนง

สิ่งแวดลอม งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

รับคาตอบแทน ไดรับคาตอบแทนในการ

กับสาธารณสุข

รอยละ 100 ปฏิบัติงาน

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

สวนที่ 4

แบบ ผ.01

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กอง
สาธารณสุขฯ

19

ที่

โครงการ

93 คาเงินเพิ่มตางๆ
ของพนักงาน
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ
จายเปนเงินคาเงินเพิ่มตางๆ
รายเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล รายเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล
ทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับ

ของพนักงานเทศบาล
(เทศบาลเสนอ)
95 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง จายเปนคาเงินประจําตําแหนง
สําหรับพนักงานเทศบาล
ทุกตําแหนงที่มีสิทธิไดรับ
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ กองสาธารณสุขและ

103,200

103,200

103,200

จายคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให

ศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

กับพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา

กอง
สาธารณสุขฯ

รอยละ 100

103,200 พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล

กอง

กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯทุกตําแหนง สาธารณสุขฯ
รับคาตอบแทน ที่มีสิทธิ์ไดรับ ไดรับเงิน
5,000

5,000

5,000

สาธารณสุข

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รับคาตอบแทน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

เวลาราชการหรือวันหยุดราชการ

96 คาชวยเหลือการศึกษาบุตร
(เทศบาลเสนอ)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
2564
(KPI)
(บาท)
67,200 พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาลไดรับ
กองสาธารณสุขฯ คาเงินเพิ่มตางๆ

ของพนักงานเทศหรือพนักงานจาง สิ่งแวดลอม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงานนอก

ตัวชี้วัด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

94 คาเงินประจําตําแหนง

2561
(บาท)
67,200

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
67,200
67,200

40,000

40,000

40,000

รอยละ 100
5,000 พนักงาน
เทศบาลรับ
คาตอบแทนฯ
รอยละ 100
40,000

ลูกจางประจํา ตามสิทธิที่จะไดรับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ประจําตําแหนง

กอง
งานนอกเวลาราชการไดรับ สาธารณสุขฯ
พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติ
คาตอบแทน

พนักงาน พนักงานเทศบาล
เทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ลูกจางประจํา ไดรบั คาชวยเหลือการ

กอง
สาธารณสุขฯ

รับคาชวยเหลือการ ศึกษาบุตร

ศึกษาบุตร
97 โครงการจางเหมาบริการอื่นๆ

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล จางเหมาหรือจางเอกชนชวยเหลือ

กองสาธารณสุขฯ

ในดานตางๆ มีประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงานในสวนของงานบริหาร

(เทศบาลเสนอ)

ประสิทธิผล สามารถชวยใหงาน

ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

80,000

80,000

80,000

กอง

งานดานตางๆ ดําเนินการเปนไปอยาง

สาธารณสุขฯ

บรรลุวัตถุ เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค
ประสงค
รอยละ 100

ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

80,000

รอยละ 100
การปฏิบัติ การปฏิบัติงานดานตางๆ

สวนที่ 4

แบบ ผ.01

20

ที่

โครงการ

98 โครงการจางเหมาบริการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล จางเหมาบุคคลเพื่อชวยเหลือปฏิบัติงาน

บุคคลเพื่อชวยเหลือใน

ในดานตางๆ มีประสิทธิภาพ

ดานธุรการ(ฝายบริหารงานทั่วไป

การปฏิบัติงาน

ประสิทธิผลสามารถชวยใหงาน

และปฏิบัติงานดานอนามัยสิ่งแวดลอม

(เทศบาลเสนอ)

ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค และฝายงานบริหารสาธารณสุข

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

216,000

216,000

216,000

216,000

เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงาน พนักงานเทศบาล พนักงานจาง

ทางไปราชการในราชอาณาจักร จาง ไดเดินทางไปราชการทั้งใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และนอกราชอาณาจักร
(เทศบาลเสนอ)
100 โครงการคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
(เทศบาลเสนอ)

ใหมีการใชงานไดตามปกติ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

101 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

หรือการแพทยกองสาธารณสุขฯ ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ตางๆ ที่จําเปนตอการใชงาน

(เทศบาลเสนอ)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

102 โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ
เผยแพรกองสาธารณสุขฯ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

(เทศบาลเสนอ)

(เทศบาลเสนอ)

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

50,000

50,000

50,000

20,000

50,000

20,000

50,000

20,000

50,000

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

งานดานตางๆ ดําเนินการเปนไปอยาง

สาธารณสุขฯ

50,000

20,000

พนง.เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน
/พนง.จาง
รอยละ 100
เดินทางไป
ราชการ
การปฏิบัติ
งานดานตางๆ

จาง ที่เดินทางไปราชการ

กอง
สาธารณสุขฯ

ตางๆ ไดปฏิบัติราชการ
อยางมีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานดานตางๆ
ดําเนินการเปนไปอยาง

กอง
สาธารณสุขฯ

บรรลุวัตถุ เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค
ประสงค
รอยละ 100

50,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

กอง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯ
10,000

10,000

10,000

มากยิ่งขึ้น

10,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

กอง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯ

ตางๆ ที่จําเปนตอการใชงาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

103 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ
กองสาธารณสุขฯ

จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร

กอง

รอยละ 100

อาณาจักร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

ทรัพยสินในกองสาธารณสุขฯ

การปฏิบับัติ การปฏิบัติงานดานตางๆ

ประสงค

เดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช

ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

บรรลุวัตถุ เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

99 โครงการคาใชจายในการเดิน

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

60,000

60,000

60,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

กอง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯ

ตางๆ ที่จําเปนตอการใชงาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

60,000

มากยิ่งขึ้น

มากยิ่งขึ้น

สวนที่ 4

แบบ ผ.01

21

ที่

โครงการ

104 คาสาธารณูปโภค
กองสาธารณสุขและ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและ จายคาบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม

สิ่งแวดลอม

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
8,000

2562
(บาท)
8,000

2563
(บาท)
8,000

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

8,000 คาสาธารณูป คาสาธรณูปโภคของ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง

โภค กองสาธา กองสาธารณสุขฯ มีการใช สาธารณสุขฯ

โทรคมนาคม งานบริหารทั่วไป

รณสุขฯ

เกี่ยวกับสาธารณสุข

(เทศบาลเสนอ)

งานที่บรรลุวัตถุประสงค

ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ

105 คาเงินเดือนพนักงานเทศบาล
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

เพื่อจายเปนคาเงินเดือน และเงิน จายคาเงินเดือนพนักงาน และงิน

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

1,039,440

1,039,440

2563
(บาท)
1,039,440

ปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงาน ปรับปรุงเงินเดือนกองสวัสดิการสังคม
เทศบาล ทุกตําแหนง

106 คาเงินประจําตําแหนง
ของพนักงานเทศบาล
(เทศบาลเสนอ)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1,039,440 พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล

กองสวัสดิการฯ กองสวัสดิการและสังคม

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ

รับคาตอบแทน ไดรับคาตอบแทนในการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห
เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง จายเปนคาเงินประจําตําแหนง
สําหรับพนักงานเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม งานบริหารทั่วไป
ทุกตําแหนงที่มีสิทธิไดรับ
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

ตัวชี้วัด

รอยละ 100 ปฏิบัติงาน
42,000

42,000

42,000

42,000 พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล
กองสวัสดิการฯ กองสวัสดิการสังคม
รับคาตอบแทน ที่มีสิทธิไดรับเงินประจํา
รอยละ 100 ตําแหนงไดรับเงินประจํา

กอง
สวัสดิการฯ

ตําแหนง

107 คาตอบแทนพนักงานจาง
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน จายคาตอบแทนพนักงานจาง

138,840

138,840

จาง และเงินปรับปรุงพนักงานจาง กองสวัสดิการสังคม งานบริหารทั่วไป
ทุกตําแหนง

138,840

138,840 พนักงานจาง พนักงานจางกองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ ไดรับคาตอบแทนในการ

กอง
สวัสดิการฯ

รับคาตอบแทน ปฎิบัติงาน

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

รอยละ 100

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

สวนที่ 4

แบบ ผ.01

22

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

108 คาเงินเพิ่มตางๆ
ของพนักงานจาง
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพ จายคาเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

109 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
(เทศบาลเสนอ)

ชั่วคราวของพนักงานจาง

กองสวัสดิการสังคม งานบริหารทั่วไป

ทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับ

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการ

จายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

นอกเวลาราชการ กองสวัสดิการสังคม

2561
(บาท)
24,000

2562
(บาท)
24,000

2563
(บาท)
24,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2564
(KPI)
(บาท)
24,000 พนักงานจาง พนักงานจางไดรับคาเงินเพิ่ม

กองสวัสดิการฯ ตางๆ ของพนักงานจาง

18,000

18,000

18,000

รับคาตอบแทน
รอยละ 100
18,000 พนักงาน พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติ

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

จายคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให
กับพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ

กอง

เทศบาลรับ งานนอกเวลาราชการไดรับ สวัสดิการฯ
คาตอบแทนฯ คาตอบแทน
รอยละ 100

ของพนักงานเทศหรือพนักงานจาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงานนอก สงเคราะห
เวลาราชการหรือวันหยุดราชการ

110 คาชวยเหลือการศึกษาบุตร
(เทศบาลเสนอ)

งบประมาณและที่ผานมา

25,000

25,000

25,000

25,000

พนักงาน พนักงานเทศบาล
เทศบาล กองสวัสดิการสังคม

กอง
สวัสดิการฯ

ลูกจางประจํา ไดรับคาชวยเหลือการ

ลูกจางประจํา ตามสิทธิที่จะไดรับ กองสวัสดิการสังคม งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

รับคาชวยเหลือการศึกษาบุตร

ศึกษาบุตร
111 คาจางเหมาบริการอื่นๆ
กองสวัสดิการสังคม
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล จายคาจางเหมาบริการตางๆ ใน
ในดานตางๆ มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสามารถชวยใหงาน

80,000

80,000

80,000

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห

รอยละ 100
80,000 งานจางเหมา ผูปฏิบัติงานจางเหมาไดรับ
กอง
บริการ คาจางเหมา
สวัสดิการฯ
บรรลุวัตถุ

ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค

112 โครงการจางเหมาบริการ
บุคคลเพื่อชวยเหลือใน
การปฏิบัติงาน
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล จางเหมาบุคคลเพื่อชวยเหลือปฏิบัติงาน
ในดานตางๆ มีประสิทธิภาพ

จัดทําฎีกา , ปฏิบัติงานศูนย ICT ,

ประสิทธิผลสามารถชวยใหงาน

ทําความสะอาดศูนยสงเสริมผาไหมฯ

540,000

540,000

540,000

ประสงค

ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค ดูแลงานดานสถานที่และวัสดุครุภัณฑ

รอยละ 100

ดานพัสดุ และอาคารสถานที่พรอมใชงาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

540,000

ประสงค
การปฏิบับัติ การปฏิบัติงานดานตางๆ
กอง
งานดานตางๆ ดําเนินการเปนไปอยาง
สวัสดิการฯ
บรรลุวัตถุ เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค

สวนที่ 4

แบบ ผ.01

23

ที่

โครงการ

113 โครงการจายเกี่ยวกับการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล จายคาดําเนินการเกี่ยวกับการรับรอง

รับรองและพิธีการ

ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบ และพิธีการตางๆ ของเทศบาล

กองสวัสดิการสังคม

รอย บรรลุวัตถุประสงค

(เทศบาลเสนอ)
114 โครงการคาใชจายในการเดิน

เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงาน พนักงานเทศบาล พนักงานจาง

กองสวัสดิการสังคม
(เทศบาลเสนอ)

และนอกราชอาณาจักร

อาณาจักร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห

เพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม

ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน

ทรัพยสินในกองสวัสดิการสังคม
ใหมีการใชงานไดตามปกติ

ในกองสวัสดิการสังคม งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

116 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟาและ

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ตางๆ ที่จําเปนตอการใชงาน งานบริหาร

(เทศบาลเสนอ)
117 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบาน
งานครัวกองสวัสดิการสังคม
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
ตางๆ ที่จําเปนตอการใชงาน งานบริหาร
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

118 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

วิทยุกองสวัสดิการสังคม

10,000

2562
(บาท)
10,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

10,000

10,000

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

และหลอลื่นกองสวัสดิการสังคม ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ตางๆ ที่จําเปนตอการใชงาน งานบริหาร

(เทศบาลเสนอ)

ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

การปฏิบัติ การปฏิบัติงานดานตางๆ
งานดานตางๆ ดําเนินการเปนไปอยาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ

บรรลุวัตถุ เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค
ประสงค
รอยละ 100

สงเคราะห

เดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช

ซอมแซมกองสวัสดิการสังคม
(เทศบาลเสนอ)

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

ทางไปราชการในราชอาณาจักร จาง ไดเดินทางไปราชการทั้งใน

115 โครงการคาบํารุงรักษาและ

งบประมาณและที่ผานมา

50,000

50,000

50,000

50,000

พนง.เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน

กอง

/พนง.จาง จาง ที่เดินทางไปราชการ

สวัสดิการฯ

รอยละ 100 ตางๆ ไดปฏิบัติราชการ
เดินทางไป อยางมีประสิทธิภาพ
ราชการ
40,000

40,000

40,000

40,000

การปฏิบัติ การปฏิบัติงานดานตางๆ

กอง

งานดานตางๆ ดําเนินการเปนไปอยาง
สวัสดิการฯ
บรรลุวัตถุ เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค
ประสงค
20,000

20,000

20,000

รอยละ 100

20,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

กอง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ สวัสดิการฯ
30,000
30,000

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

30,000
30,000

30,000
30,000

มากยิ่งขึ้น

30,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให
กอง
รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ สวัสดิการฯ
มากยิ่งขึ้น

30,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

กอง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ สวัสดิการฯ
มากยิ่งขึ้น

สวนที่ 4

แบบ ผ.01

24

ที่

โครงการ

119 โครงการจัดซื้อวัสดุคอม
พิวเตอรกองสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ ที่จําเปน

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ตอการใชงาน งานบริหาร

(เทศบาลเสนอ)
120 โครงการจัดซื้อวัสดุสนาม
กองสวัสดิการสังคม

ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุสนามตางๆ ที่จําเปน

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ตอการใชงาน งานบริหาร

(เทศบาลเสนอ)
121 คาสาธารณูปโภค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
เพื่อจายเปนคาไฟฟา คาน้ําประปา จายเปนคาไฟฟา คาน้ําประปา

กองสวัสดิการสังคม

คาน้ําบาดาล คาบริการไปรษณีย คาน้ําบาดาล คาบริการไปรษณีย

(เทศบาลเสนอ)

คาบริการสือสารและโทรคมนาคม คาบริการสือสารและโทรคมนาคม

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
30,000

2563
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
2564
(KPI)
(บาท)
30,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

20,000

20,000

20,000

มากยิ่งขึ้น

20,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

150,000

150,000

150,000

มากยิ่งขึ้น

150,000 คาสาธารณูป คาสาธรณูปโภคของ

122 คาเงินเดือนพนักงานเทศบาล
(เทศบาลเสนอ)

ดิการสังคม งานที่บรรลุวัตถุประสงค
ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง

123 คาเงินประจําตําแหนง
ของพนักงานเทศบาล
(เทศบาลเสนอ)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจายเปนคาเงินเดือน และเงิน จายคาเงินเดือน และเงินปรับปรุง

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

1,002,780

1,002,780

2563
(บาท)
1,002,780

ปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงาน เงินเดือนกองสวัสดิการสังคม
เทศบาล ทุกตําแหนง

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง จายเปนคาเงินประจําตําแหนง
สําหรับพนักงานเทศบาล
ทุกตําแหนงที่มีสิทธิไดรับ

กอง

โภค กองสวัส กองสวัสดิการสังคมมีการใช สวัสดิการฯ

3.6 แผนงานเคหะและชุมชน
วัตถุประสงค

กอง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ สวัสดิการฯ

สงเคราะห

โครงการ

กอง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ สวัสดิการฯ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

ที่

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

(KPI)

1,002,780 พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล

กองชาง

42,000

42,000

กองชาง

กองชางไดรับคาตอบแทน

รับคาตอบแทน ในการปฏิบัติงาน
รอยละ 100

42,000 พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล

กองชาง

กองชาง กองชางที่มีสิทธิไดรับ
รับคาตอบแทน เงินประจําตําแหนง
รอยละ 100 ไดรับเงินประจําตําแหนง

กองชาง งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

42,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สวนที่ 4

แบบ ผ.01

25

ที่

โครงการ

124 คาตอบแทนพนักงานจาง
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน จายคาตอบแทนพนักงานจาง

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
618,240

2562
(บาท)
618,240

2563
(บาท)
618,240

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

125 คาเงินเพิ่มตางๆ
ของพนักงานจาง
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพ จายคาเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
ทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับ

กองชาง งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

126 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการ

จายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

นอกเวลาราชการ กองชาง

(เทศบาลเสนอ)

ของพนักงานเทศบาลหรือพนัก

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวเคหะและชุมชน

ชั่วคราวของพนักงานจาง

กองชาง

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

47,220

47,220

47,220

40,000

40,000

กองชาง

เทศบาลรับ งานนอกเวลาราชการไดรับ
คาตอบแทนฯ คาตอบแทน

25,000

25,000

25,000

กับพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล จายคาจางเหมาบริการตางๆ ใน
ในดานตางๆ มีประสิทธิภาพ

กองชาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยว

ประสิทธิผลสามารถชวยใหงาน

เคหะและชุมชน

25,000

พนักงาน พนักงานเทศบาล
เทศบาล กองชางไดรับคาชวยเหลือ

กองชาง

ลูกจางประจํา การศึกษาบุตร

ลูกจางประจํา ตามสิทธิที่จะไดรับ กองชาง งานบริหารทั่วไป

128 คาจางเหมาบริการอื่นๆ
กองชาง
(เทศบาลเสนอ)

ตางๆ ของพนักงานจาง

รอยละ 100

นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ
เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการ
จายคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให
ศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

ไดรับคาตอบแทนในการ

รับคาตอบแทน
รอยละ 100
40,000 พนักงาน พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติ

งานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงาน

127 คาชวยเหลือการศึกษาบุตร
(เทศบาลเสนอ)

กองชาง

รับคาตอบแทน ปฎิบัติงาน
รอยละ 100
47,220 พนักงานจาง พนักงานจางไดรับคาเงินเพิ่ม กองชาง
กองชาง

40,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

618,240 พนักงานจาง พนักงานจางกองชาง

จาง และเงินปรับปรุงพนักงานจาง กองชาง งานบริหารทั่วไป
ทุกตําแหนง

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

รับคาชวยเหลือการ

500,000

500,000

ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

สวนที่ 4

500,000

ศึกษาบุตร
รอยละ 100
500,000 งานจางเหมา ผูปฏิบัติงานจางเหมาไดรับ
บริการ คาจางเหมา
บรรลุวัตถุ
ประสงค

แบบ ผ.01

กองชาง

26

ที่

โครงการ

129 โครงการจางเหมาบริการ
บุคคลเพื่อชวยเหลือใน
การปฏิบัติงาน
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล จางเหมาบุคคลเพื่อชวยเหลือปฏิบัติงาน
ในดานตางๆ มีประสิทธิภาพ

ดานพัสดุ , งานซอมแซมโครงสราง

ประสิทธิผลสามารถชวยใหงาน

พื้นฐาน และงานบันทึกขอมูล

งบประมาณและที่ผานมา

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

432,000

432,000

432,000

432,000

เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงาน พนักงานเทศบาล พนักงานจาง

ทางไปราชการในราชอาณาจักร จาง ไดเดินทางไปราชการทั้งใน

เดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช

กองชาง

อาณาจักร งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

และนอกราชอาณาจักร

(เทศบาลเสนอ)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

การปฏิบับัติ การปฏิบัติงานดานตางๆ
งานดานตางๆ ดําเนินการเปนไปอยาง
บรรลุวัตถุ เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค

กองชาง

ประสงค

ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค คอมพิวเตอร งานบริหารทั่วไป

รอยละ 100

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

130 โครงการคาใชจายในการเดิน

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

72,000

72,000

72,000

72,000

พนง.เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงาน

กองชาง

/พนง.จาง จาง ที่เดินทางไปราชการ
รอยละ 100 ตางๆ ไดปฏิบัติราชการ
เดินทางไป อยางมีประสิทธิภาพ

เคหะและชุมชน

ราชการ
131 โครงการคาบํารุงรักษาและ

เพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม

ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน

ซอมแซมกองชาง

ทรัพยสินในกองชางใหมีการใช

ในกองชาง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

(เทศบาลเสนอ)

งานไดตามปกติ

เคหะและชุมชน

500,000

500,000

500,000

500,000

การปฏิบัติ การปฏิบัติงานดานตางๆ

กองชาง

งานดานตางๆ ดําเนินการเปนไปอยาง
บรรลุวัตถุ เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค
ประสงค

132 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบาน
งานครัวกองชาง

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน งานบริหาร

(เทศบาลเสนอ)
133 โครงการจัดซื้อวัสดุกอสราง
กองชาง
(เทศบาลเสนอ)

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน งานบริหาร

20,000

20,000

20,000

รอยละ 100

20,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

กองชาง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ
700,000

700,000

700,000

700,000

มากยิ่งขึ้น

มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให
รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

กองชาง

มากยิ่งขึ้น

สวนที่ 4

แบบ ผ.01
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

134 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ
และขนสงกองชาง
(เทศบาลเสนอ)
135 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่นกองชาง
(เทศบาลเสนอ)
136 โครงการจัดซื้อวัสดุ
เครื่องแตงกายกองชาง

(เทศบาลเสนอ)
138 คาสาธารณูปโภค กองชาง
(เทศบาลเสนอ)

139 คาตอบแทนพนักงานจาง
(เทศบาลเสนอ)

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน งานบริหาร

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน งานบริหาร

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายตางๆ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน งานบริหาร

(เทศบาลเสนอ)
137 โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ
กองชาง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน งานบริหาร

เพื่อจายเปนคาไฟฟา

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
จายเปนคาไฟฟา

คาบริการสื่อสารและ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

โทรคมนาคม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
จายคาตอบแทนพนักงานจาง
กองชาง งานไฟฟาถนน

เพื่อจายเปนคาตอบแทน
พนักงานจาง และเงินปรับปรุง

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

2563
(บาท)
50,000

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการ

2564
(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

50,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

100,000

100,000

100,000

100,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

กองชาง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

30,000

30,000

30,000

30,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

กองชาง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

50,000

50,000

50,000

50,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

กองชาง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

208,400

208,400

208,400

208,400 คาสาธารณูป คาสาธรณูปโภคของกองชาง กองชาง

โภค กองชาง มีการใชงานที่บรรลุ

555,240

555,240

555,240

ดําเนินการ วัตถุประสงค
อยางตอเนื่อง
555,240 พนักงานจาง พนักงานจางกองชาง
กองชาง

กองชาง

ไดรับคาตอบแทนในการ

รับคาตอบแทน ปฎิบัติงาน

พนักงานจางทุกตําแหนง

140 คาเงินเพิ่มตางๆ

ตัวชี้วัด

จายคาเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

ของพนักงานจาง

ครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง กองชาง งานไฟฟาถนน

(เทศบาลเสนอ)

ทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับ

59,820

59,820

59,820

รอยละ 100

59,820 พนักงานจาง พนักงานจางไดรับคาเงินเพิ่ม กองชาง
กองชาง

รับคาตอบแทน
รอยละ 100

ตางๆ ของพนักงานจาง

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

ที่

โครงการ

141 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟาและ
วิทยุกองชาง

วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน

(เทศบาลเสนอ)
142 คาเงินเดือนพนักงานเทศบาล
(เทศบาลเสนอ)

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ.01

สวนที่ 4
งบประมาณและที่ผานมา

2561
(บาท)
650,000

2562
(บาท)
650,000

2563
(บาท)
650,000

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

650,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ

งานไฟฟาถนน
เพื่อจายเปนคาเงินเดือน และเงิน จายคาเงินเดือนและเงินปรับปรุง

28

มากยิ่งขึ้น

291,240

291,240

291,240

ปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงาน เงินเดือน กองชาง งานสวนสาธารณะ

291,240 พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล
กองชาง

กองชาง

กองชางไดรับคาตอบแทน

รับคาตอบแทน ในการปฏิบัติงาน

เทศบาล ทุกตําแหนง

รอยละ 100
143 คาจางลูกจางประจํา
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา จายคาจางลูกจางประจํา
และเงินประปรุงคาจางประจํา

232,920

232,920

232,920

(เทศบาลเสนอ)

กองชาง

รับคาตอบแทน คาตอบแทนในการ

กองชาง งานสวนสาธารณะ

รอยละ 100 ปฏิบัติงาน

ของลูกจางประจํา ทุกตําแหนง

144 คาตอบแทนพนักงานจาง

232,920 ลูกจางประจํา ลูกจางประจําเทศบาลไดรับ

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน จายคาตอบแทนพนักงานจาง

324,000

324,000

324,000

จาง และเงินปรับปรุงพนักงานจาง กองชาง งานสวนสาธารณะ

324,000 พนักงานจาง พนักงานจางกองชาง

กองชาง

กองชาง

ไดรับคาตอบแทนในการ

รับคาตอบแทน ปฎิบัติงาน

ทุกตําแหนง

รอยละ 100
145 คาเงินเพิ่มตางๆ

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพ จายคาเงินเพิ่มตางๆ ของ

36,000

36,000

36,000

36,000 พนักงานจาง พนักงานจางไดรับคาเงินเพิ่ม กองชาง

ของพนักงานจาง

ชั่วคราวของพนักงานจาง

พนักงานจางกองชาง

กองชาง

(เทศบาลเสนอ)

ทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับ

งานสวนสาธารณะ

รับคาตอบแทน

146 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการ

จายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

นอกเวลาราชการ กองชาง

ของพนักงานเทศบาลหรือพนัก

งานสวนสาธารณะ

งานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ

20,000

20,000

20,000

ตางๆ ของพนักงานจาง

รอยละ 100
20,000 พนักงาน พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติ
เทศบาลรับ งานนอกเวลาราชการไดรับ
คาตอบแทนฯ คาตอบแทน
รอยละ 100

กองชาง

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

ที่

โครงการ

147 คาชวยเหลือการศึกษาบุตร
(เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการ

จายคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให

ศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล

กับพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา

แบบ ผ.01

สวนที่ 4
งบประมาณและที่ผานมา

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

2563
(บาท)
20,000

29

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)
20,000

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

พนักงาน พนักงานเทศบาล
เทศบาล

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชางไดรับคาชวยเหลือ

ลูกจางประจํา การศึกษาบุตร

ลูกจางประจํา ตามสิทธิที่จะไดรับ กองชาง งานสวนสาธารณะ

รับคาชวยเหลือการ

148 โครงการจัดซื้อวัสดุ
การเกษตรกองชาง
(เทศบาลเสนอ)
149 คาตอบแทนพนักงานจาง
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุการเกษตรตางๆ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน งานสวน

500,000

500,000

สาธารณะ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน จายคาตอบแทนพนักงานจาง

มากยิ่งขึ้น
1,272,000

1,272,000

1,272,000

จาง และเงินปรับปรุงพนักงานจาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ทุกตําแหนง

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพ จายคาเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
ชั่วคราวของพนักงานจาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับ

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

151 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการ

จายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

นอกเวลาราชการ กองสาธารณสุขฯ

ของพนักงานเทศบาลหรือพนัก

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการหรือวันหยุด
ราชการ

1,272,000 พนักงานจาง พนักงานจางกองสาธาฯ

กองสาธาฯ ไดรับคาตอบแทนในการ

กอง
สาธารณสุขฯ

รับคาตอบแทน ปฎิบัติงาน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

150 คาเงินเพิ่มตางๆ
ของพนักงานจาง
(เทศบาลเสนอ)

นอกเวลาราชการ
(เทศบาลเสนอ)

500,000

ศึกษาบุตร
รอยละ 100
500,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให
กองชาง
รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ

121,500

121,500

121,500

รอยละ 100

121,500 พนักงานจาง พนักงานจางไดรับคาเงินเพิ่ม
กองสาธาฯ ตางๆ ของพนักงานจาง

300,000

300,000

300,000

รับคาตอบแทน
รอยละ 100
300,000 พนักงาน พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติ

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง

เทศบาลรับ งานนอกเวลาราชการไดรับ สาธารณสุขฯ
คาตอบแทนฯ คาตอบแทน
รอยละ 100

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล จายคาจางเหมาบริการตางๆ ใน
152 คาจางเหมาบริการอื่นๆ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ในดานตางๆ มีประสิทธิภาพ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ประสิทธิผลสามารถชวยใหงาน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(เทศบาลเสนอ)

แบบ ผ.01

สวนที่ 4

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

892,000

892,000

892,000

892,000

150,000

150,000

150,000

150,000

ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค

153 โครงการคาบํารุงรักษาและ

เพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม

ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน

ซอมแซมกองสาธารณสุขฯ
(เทศบาลเสนอ)

ทรัพยสินในกองสาธารณสุขฯ

ในกองสาธารณสุขฯ งานกําจัดขยะ

ใหมีการใชงานไดตามปกติ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

154 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบาน
งานครัวกองสาธารณสุขฯ

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน งานกําจัดขยะ

(เทศบาลเสนอ)
155 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ
และขนสงกองสาธารณสุขฯ
(เทศบาลเสนอ)
156 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่นกองสาธารณสุขฯ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

จัดซื้อวัสดุยานพหนะและขนสงตางๆ
ที่จําเปนตอการใชงาน งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ที่จําเปนตอการใชงาน งานกําจัดขะยะ

(เทศบาลเสนอ)
157 โครงการจัดซื้อวัสดุ
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ
เครื่องแตงกายกองสาธารณสุขฯ ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
(เทศบาลเสนอ)

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายตางๆ
ที่จําเปนตอการใชงาน งานกําจัดขะยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

30

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งานจางเหมา ผูปฏิบัติงานจางเหมาไดรับ
กอง
บริการ คาจางเหมา
สาธารณสุขฯ
บรรลุวัตถุ
ประสงค
การปฏิบัติ การปฏิบัติงานดานตางๆ

กอง

งานดานตางๆ ดําเนินการเปนไปอยาง สาธารณสุขฯ
บรรลุวัตถุ เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค
ประสงค
100,000

100,000

100,000

รอยละ 100

100,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

กอง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯ
50,000

50,000

50,000

มากยิ่งขึ้น

50,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

กอง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯ
500,000

500,000

500,000

500,000

มากยิ่งขึ้น

มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

กอง

รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯ
30,000

30,000

30,000

มากยิ่งขึ้น

30,000 มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให

กอง
รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯ
มากยิ่งขึ้น

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
3.7 แผนงานการพาณิชย
ที่

โครงการ

158 คาจางเหมาบริการอื่นๆ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล จายคาจางเหมาบริการตางๆ ใน

แบบ ผ.01

สวนที่ 4
งบประมาณและที่ผานมา

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000
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ตัวชี้วัด

2563
(บาท)

2564
(บาท)

50,000

50,000

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

งานจางเหมา ผูปฏิบัติงานจางเหมาไดรับ

กองสาธารณสุขและ

ในดานตางๆ มีประสิทธิภาพ

สิ่งแวดลอม (เทศบาลเสนอ)

ประสิทธิผลสามารถชวยใหงาน

บรรลุวัตถุ

ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค

ประสงค
การปฏิบัติ การปฏิบัติงานดานตางๆ

159 โครงการคาบํารุงรักษาและ

บริการ

งานตลาดสด

เพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม

ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา

ซอมแซมกองสาธารณสุข

ทรัพยสินในกองสาธารณสุขฯ

ทรัพยสินในกองสาธารณสุขและ

และสิ่งแวดลอม

ใหมีการใชงานไดตามปกติ

สิ่งแวดลอม งานตลาดสด

50,000

50,000

50,000

งานดานตางๆ ดําเนินการเปนไปอยาง

(เทศบาลเสนอ)

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน จายคาตอบแทนพนักงานจาง

108,000

108,000

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพ จายคาเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

(เทศบาลเสนอ)

ทุกตําแหนง ที่มีสิทธิไดรับ

งานโรงฆาสัตว

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการ

จายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

นอกเวลาราชการ กองสาธารณสุขฯ

ของพนักงานเทศบาล

งานโรงฆาสัตว

รอยละ 100
108,000 พนักงานจาง พนักงานจางกองสาธาฯ
กองสาธาฯ ไดรับคาตอบแทนในการ

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

รับคาตอบแทน ปฎิบัติงาน

งานโรงฆาสัตว

ชั่วคราวของพนักงานจาง

นอกเวลาราชการ
(เทศบาลเสนอ)

108,000

จาง และเงินปรับปรุงพนักงานจาง กองสาธารณสุขฯ

ของพนักงานจาง

162 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน

สาธารณสุขฯ

ประสงค

ทุกตําแหนง

161 คาเงินเพิ่มตางๆ

กอง

บรรลุวัตถุ เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค

(เทศบาลเสนอ)
160 คาตอบแทนพนักงานจาง

50,000

คาจางเหมา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

12,000

12,000

12,000

รอยละ 100
12,000 พนักงานจาง พนักงานจางไดรับคาเงินเพิ่ม
กองสาธาฯ ตางๆ ของพนักงานจาง

กอง
สาธารณสุขฯ

รับคาตอบแทน
10,000

10,000

10,000

รอยละ 100
10,000 พนักงาน พนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติ

กอง

เทศบาลรับ งานนอกเวลาราชการไดรับ สาธารณสุขฯ
คาตอบแทนฯ คาตอบแทน
รอยละ 100

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

สวนที่ 4

แบบ ผ.01

32

ที่

โครงการ

163 คาจางเหมาบริการอื่นๆ
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม (เทศบาลเสนอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล จายคาจางเหมาบริการตางๆ ใน

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
10,000

2562
(บาท)
10,000

2563
(บาท)
10,000

ในดานตางๆ มีประสิทธิภาพ
งานโรงฆาสัตว
ประสิทธิผลสามารถชวยใหงาน
ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค

เพื่อใหการปฏิบัติงานของเทศบาล จางเหมาและจางเอกชนชวยเหลือ
164 โครงการจางเหมาบริการ
ปฏิบัติงานในสวนของงานโรงฆาสัตว
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ในดานตางๆ มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สามารถชวยใหงาน
(เทศบาลเสนอ)

108,000

108,000

108,000

ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค

165 คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
(เทศบาลเสนอ)

เพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม
ทรัพยสินใหมีการใชงานได
ตามปกติ

ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม งานโรงฆาสัตว

166 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟาและ
วิทยุกองสาธารณสุขฯ
(เทศบาลเสนอ)
167 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบาน
งานครัวกองสาธารณสุขฯ
(เทศบาลเสนอ)
168 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่นกองสาธารณสุขฯ
(เทศบาลเสนอ)
169 คาสาธารณูปโภค
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม (เทศบาลเสนอ)

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ

จัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุตางๆ
ที่จําเปนตอการใชงาน
งานโรงฆาสัตว
จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ
ที่จําเปนตอการใชงาน
งานโรงฆาสัตว
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ
ที่จําเปนตอการใชงาน
งานโรงฆาสัตว
จายเปนคาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
งานโรงฆาสัตว

ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
เพื่อจายเปนคาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

50,000

20,000

50,000

20,000

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

100,000

100,000

100,000

170,000

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

170,000

170,000

ตัวชี้วัด

2564
(KPI)
(บาท)
10,000 งานจางเหมา
บริการ
บรรลุวัตถุ
ประสงค
108,000
การปฏิบัติ
งานดานตางๆ
บรรลุวัตถุ
ประสงค
รอยละ 100
50,000
การปฏิบัติ
งานดานตางๆ
บรรลุวัตถุ
ประสงค
รอยละ 100
มีวัสดุใชงาน
20,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ
การปฏิบัติงานดานตางๆ
ดําเนินการเปนไปอยาง
เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค
การปฏิบัติงานดานตางๆ
ดําเนินการเปนไปอยาง

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค

การปฏิบัติงานดานตางๆ
กอง
ดําเนินการเปนไปอยาง
สาธารณสุขฯ
เรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค

กอง
รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯ
งานสํานักงานและงานให

มากยิ่งขึ้น
มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให
20,000
กอง
รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯ
มากยิ่งขึ้น
มีวัสดุใชงาน งานสํานักงานและงานให
100,000
กอง
รอยละ 100 บริการตางๆ มีประสิทธิภาพ สาธารณสุขฯ
มากยิ่งขึ้น
170,000 คาสาธารณูป คาสาธรณูปโภคของ
กอง
โภค กองสาธาฯ กองสาธารณสุขฯ มีการใช สาธารณสุขฯ
ดําเนินการ งานที่บรรลุวัตถุประสงค

อยางตอเนื่อง

สวนที่ 4

แบบ ผ.01
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 (บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน)
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 (การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม)
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

170 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. สายดอนแกว - อุดมผล
ม.12 - ม.13 ระยะที่ 1
(ชวงดอนแกว - ทางเขา
บอบําบัดน้ําเสีย ม. 12)
(หมูที่ 12,13 เสนอ)
171 โครงการกอสรางบอพักน้ํา
คสล. และวางทอระบายน้ํา
ถนนกกบก ระยะที่ 1
ชวง (บานผูใหญแอดทางหลวงชนบทสายบานเขวา
โนนจาน) ม.14(หมูที่ 14 เสนอ)
172 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. และทอระบายน้ํา
ถนนมัชฌิมา ม.2
(ชวงทิศใตอาคารเอนก
ประสงค - เซเวนตลาดเย็น)
(หมูที่ 2 เสนอ)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน โดยกอสรางรางระบายน้ํา

งบประมาณและที่ผานมา

2561
(บาท)
1,299,000

และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด คสล. ขนาด กวาง1.20 ม.
อยางถูกตอง
ลึกเฉลีย่ 1.20 ม. หนา 0.20 ม.

2562
(บาท)

2563
(บาท)

พิกัด N 15° 45.668
E 101° 54.402

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

724,000

พิกัด N 15.7653813
E 101.9158584

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
ประโยชน มีระบบ
รอยละ 80

กองชาง

-

-

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
ประโยชน มีระบบ
รอยละ 80

กองชาง

-

-

ประชาชน
ไดรับ

กองชาง

คสล.ขนาด 1.00 ม. X 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1 ม.จํานวนไมนอยกวา 29 บอ
หรือความยาวรวมไมนอยกวา 286 ม. ตามแบบเทศบาลตําบลบานเขวา
เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน โดยกอสรางรางระบายน้ํา
และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด คสล. ขนาด กวาง 0.30 ม.
อยางถูกตอง
ลึกเฉลีย่ 0.30 ม.

313,000
พิกัด N 15.7643643
E 101.9139647

ยาวไมนอยกวา 139 ม. ,กอสรางบอพัก คสล. ขนาด
กวาง 1.00 ม. ยาว 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. จํานวน 3 บอ พรอมวาง
ทอระบายน้ํา มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 ม. X 1.00 ม. จํานวน 12 ทอน ,
ทอระบายน้ํา มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40 ม. X 1.00 ม. จํานวน 18 ทอน ,
ทอระบายน้ํา มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.40 ม. X 1.00 ม. จํานวน 18 ทอน ,

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-

ยาวไมนอยกวา 213 ม. ดินถมไมนอยกวา 540 ลบ.ม
และลูกรังถมบดอัด ไมนอยกวา 80 ลบ.ม. ตามแบบเทศบาลตําบลบานเขวา
เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน โดยวางทอระบายน้ํา คสล.
และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด ขนาด 0.80 ม. X 1.00 ม.
อยางถูกตอง
จํานวน 257 ทอน บอพัก

(KPI)

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง

ประโยชน มีระบบ
รอยละ 80

รื้อถอนผิวจราจรไมนอยกวา 130 ตร.ม.และกอสรางพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา
55 ตร.ม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบเทศบาลตําบลบานเขวา

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

สวนที่ 4

แบบ ผ.01
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

173 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. สายตะครอ ม.2
(ชวงทิศใต วัดมัชฌิมาวาส โรงสีพันธลาน)
(หมูที่ 2 เสนอ)

เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน โดยกอสรางรางระบายน้ํา
และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด คสล. ขนาดกวาง 0.30 ม.
อยางถูกตอง
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาวไมนอยกวา

174 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. สายบานพอนาย บานพอพิศ ม.11
(หมูที่ 11 เสนอ)

เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน โดยกอสรางรางระบายน้ํา
และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด คสล. ขนาด กวาง 0.30 ม.
อยางถูกตอง
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาวไมนอยกวา

175 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
และขยายผิวจราจร คสล.
สายเนสเซอรี่ ม.2
(หมูที่ 2 เสนอ)
176 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.สายบานใหม
( ชวงบานนายเส็ง-นายเริ่ม
ตัดผม ) ม.1
(หมูที่ 1 เสนอ )

รวม

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)
339,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

พิกัด N 15° 45.769
E 101° 54.795

ตัวชี้วัด

2564
(บาท)

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
ประโยชน มีระบบ
รอยละ 80

กองชาง

-

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
ประโยชน มีระบบ
รอยละ 80

กองชาง

-

-

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
ประโยชน มีระบบ
รอยละ 80

กองชาง

-

-

ประชาชน น้ําเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ไดรับ
ถูกรวบรวมและบําบัดอยาง
ประโยชน มีระบบ
รอยละ 80

กองชาง

พิกัด N 15° 45.768
E 101° 54.883

384 ม.,รื้อถอนผิวจราจร 20 ตร.ม.และกอสรางพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา
10 ตร.ม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบเทศบาลตําบลบานเขวา
409,000
เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน โดยกอสรางรางระบายน้ํา
พิกัด N 15.7759489
และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด คสล. ขนาด กวาง 0.30 ม.
อยางถูกตอง
E 101.9166362
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาวไมนอยกวา
121 ม. และกอสรางพื้นที่ผิวจราจร คสล.
ไมนอยกวา 407 ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. .ตามแบบเทศบาลตําบลบานเขวา
เพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจากชุมชน โดยกอสรางรางระบายน้ํา

834,000

และรวบรวมน้ําเสียลงสูบอบําบัด คสล. ขนาด กวาง 050 ม.
อยางถูกตอง
ลึกเฉลีย่ 0.70 ม.

พิกัด N 15.7682956
E 101.9070339

( 0.20 ม. - 1.20 ม.) ยาวไมนอยกวา 244 ม.
พรอมรื้อถอนผิวจราจรไมนอยกวา 30 ตร.ม .และกอสรางพื้นที่ผิวจราจร
คสล.ไมนอยกวา 40 ตร.ม.

176 โครงการ

41,716,297

แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานเขวาสี่ป(พ.ศ.2561-2564) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

37,242,297

สวนที่ 4

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

225 ม. ,รื้อถอนผิวจราจร 20 ตร.ม. และกอสรางพื้นที่ คสล.ไมนอยกวา
20 ตร.ม หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบเทศบาลตําบลบานเขวา

556,000

(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

37,242,297

37,242,297

แบบ ผ.01

-

-
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