รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะเรียงสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต สุขภาพ และเกษตรปลอดภัย
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท ในเขตจังหวัด 4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
1 ยุทธศาสตร์ ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการอนุรักษ์บ้านโบราณ เพื่ออนุรักษ์บ้านโบราณ ส่งเสริม
(บ้านเก่าเล่าเรือ่ ง)
การท่องเที่ยว

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
การอนุรักษ์บ้านโบราณ
เพื่อการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

30,000

30,000

30,000

30,000

(58) 30,000
(59) 30,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
จัดกิจกรรม

ผลที่คาดจะได้รับ
บ้านโบราณได้รับการ
อนุรักษ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

(60) 30,000

เทศบาลฯ

แผนงาน : แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการ จัดงานประเพณี
เข้าพรรษา

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จัดกิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษา

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

15,000

15,000

15,000

15,000

(58) 15,000
(59) 15,000

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการ จัดงานวันขึ้นปีใหม่ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ทาบุญตักบาตร

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

10,000

10,000

10,000

10,000

(58) 10,000
(59) 10,000

เทศบาลฯ

ผู้รับผิดชอบ

สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม กองการศึกษา
ของท้องถิ่นสืบไป

(60) 15,000

เทศบาลฯ

ที่

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่อการจัดกิจกรรม

ผลที่คาดจะได้รับ

(60) 10,000

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ต่อการจัดกิจกรรม

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม กองการศึกษา
อันดีงาม

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการ ทาบุญศาล เจ้า
พ่อหลักเมือง

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จัดกิจกรรมทาบุญศาล
เจ้าพ่อหลักเมือง

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

10,000

10,000

10,000

10,000

(58) 10,000
(59) 10,000
(60) 10,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการ ทาบุญสุสานกลาง
อาเภอแม่สะเรียง

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จัดกิจกรรมทาบุญสุสาน
กลาง

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

5,000

5,000

5,000

5,000

(58) 5,000
(59) 5,000
(60) 5,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการ กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี ท้องถิ่น การตานข้าวอย่ากู๊
ตานข้าวหย่ากู๊

จัดกิจกรรม ตานข้าว
หย่ากู๊

ชื่อโครงการ

2562

2563

2564

5,000

5,000

5,000

5,000

(58) 5,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

6 โครงการ อบรมผู้สุงอายุ "อยู่ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขต
อย่างสูงวัย พลานามัยดี ชีวีมี
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
สุข"
เทศบาลฯ

2561

(60) 5,000

วัตถุประสงค์

2561

2562

2563

2564

45,000

45,000

45,000

45,000

(58) 45,000
(59) 45,000
(60) 45,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม

ตัวชี้วัด (kpi)

(59) 5,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรม

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม กองการศึกษา
ของท้องถิ่น

ผลที่คาดจะได้รับ
ทานุบารุงสุสานกลางให้
สะอาดเรียบร้อย

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

สืบสานประเพณี
กองการศึกษา
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป

ตัวชี้วัด (kpi)

ผลที่คาดจะได้รับ

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้สูงอายุที่
เข้าร่วมโครงการ

ผู้สูงอายุในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตดี ชีวีมีสุข

ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

7 โครงการ ประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จัดงานประเพณี
สงกรานต์แห่พระเพชร

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

35,000

35,000

35,000

35,000

(58) 35,000
(59) 35,000

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

8 โครงการ ประเพณีออก
พรรษา(ออกหว่า)

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ชื่อโครงการ

จัดกิจกรรมประเพณี
ออกพรรษา (ออกหว่า)

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

900,000

900,000

900,000

900,000

(58) 900,000
(59) 900,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
จัดงานประเพณี

(60) 900,000

วัตถุประสงค์

9 โครงการ ประเพณีวันลอย
กระทง

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

ร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นสืบไป

ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา

(60) 35,000

เทศบาลฯ

ที่

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
จัดงานประเพณี

ผลที่คาดจะได้รับ

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

เทศบาลฯ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จัดกิจกรรมประเพณีวัน
ลอยกระทง

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

200,000

200,000

200,000

200,000

(58) 200,000
(59) 200,000
(60) 200,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท ในเขตจังหวัด ๗. การพัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี
2 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ ตามหลักธรรมภิบาล

แผนงาน : แผนงานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
จัดงานประเพณี

ผลที่คาดจะได้รับ
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม กองการศึกษา
ของท้องถิ่นและส่งเสริม
การท่องเที่ยว

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการ ประชุมวิชาการ
สันนิบาตเทศบาล จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ และเปลี่ยน
ประสบการณ์ทางาน
และแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการ เยาวชน "ต้นกล้า"

เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย

อบรมให้ความรูแ้ ก่
เยาวชนเป็นต้นกล้าแห่ง
ประชาธิปไตย

ชื่อโครงการ

2562

2563

2564

100,000

100,000

100,000

100,000

(58)
(59)
(60)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

15,000

15,000

15,000

15,000

(58) 15,000
(59) 15,000

จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่คณะ
ผู้บริหาร

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
เงินเดือน นายก รอง
นายก

2561

2562

2563

2564

695,520

695,520

695,520

695,520

(58) 1,134,240

(60) 1,134,240

เทศบาลฯ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2 เงินค่าตอบแทนประจา
จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายกและรองนายก ตาแหน่งนายกและรองนายก

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี

2562

2563

2564

120,000

120,000

120,000

120,000

(58)

(60)

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

(59)

เทศบาลฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
จัดกิจกรรม

ตัวชี้วัด (kpi)

(59) 1,134,240

ที่

ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการมี
ความรูค้ วามเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาการที่จัดทา
ขึ้น

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อนาเอาความรูท้ ี่ได้รับ สานักปลัดฯ
จากการประชุมสัมมนามา
ปรับใช้ในท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสม

ผลที่คาดจะได้รับ
เยาวชนจะเป็นผู้ใหญ่ที่รัก
ประชาธิปไตยในวันหน้า

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

(60) 15,000

วัตถุประสงค์

1 เงินเดือนคณะผู้บริหาร

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของการบริหารงาน
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อเป็นกาลังใจในการ
ทางาน

สานักปลัดฯ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อเป็นค่าตอบแทน
สานักปลัดฯ
ประจาตาแหน่งนายกและ
รองนายก

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2 การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภา

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น

การเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภา

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการ ปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ

ชื่อโครงการ

2561

2562

2563

2564

300,000

300,000

300,000

300,000

(58) 300,000
(59) 300,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดทาโครงการ

วัตถุประสงค์

3 ค่าตอบแทนพิเศษนายกและ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
รองนายก
นายก และรองนายก

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ส่งเสริมให้ประชาชนลา
รึกถึงความสาคัญของ
สถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

เทศบาลฯ

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

15,000

15,000

15,000

15,000

(58) 15,000
(59) 15,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

วัตถุประสงค์

2561

2562

2563

2564

120,000

120,000

120,000

120,000

(58)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

4 ครุภัณฑ์เต้นท์

เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชน จัดซ้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ในกิจการต่างๆ ของชุมชน
ยาว 8 เมตร เสาสูง
2.40 เมตร
เทศบาลฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
จัดกิจกรรม

ตัวชี้วัด (kpi)

(60)

เทศบาลฯ

ชื่อโครงการ

การดาเนินการจัดการ
เลือกตั้งเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ผลที่คาดจะได้รับ
ประชาชนมีจิตสานึกรัก
และเทิดทูลสถาบันสาคัญ
ของชาติ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

(60) 15,000

เป้าหมายและผลผลิต
นายกและรอง
นายกเทศมนตรี

ตัวชี้วัด (kpi)

(59)

ที่

ร้อยละของประชาชนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง

ผลที่คาดจะได้รับ

(60) 300,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

160,000
(58)
(59)
(60)

2562

2563

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษ สานักปลัดฯ
นายก และรองนายก

ตัวชี้วัด (kpi)

ผลที่คาดจะได้รับ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของ
เทศบาลตาบลแม่สะ
เรียง

สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
มากยิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

2564
60,000

กองคลัง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

4 ค่าตอบแทนเลขานุการ ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
เลขานุการ ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี

เลขานุการนายก ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี

ชื่อโครงการ

2561

2562

2563

2564

198,720

198,720

198,720

198,720

(58)

(60)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

6 เงินเดือนฝ่ายการเมือง(สภาฯ) จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานสภา ฯ รองฯ สมาชิก
สภา

ประธานสภาฯ รอง
1,490,400
ประธานสภา สมาชิกสภา (58) 1,490,400

ชื่อโครงการ

2562

2563

2564

1,490,400

1,490,400

1,490,400

(60) 1,490,400

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

6 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างที่สังกัด
พนักงานจ้างที่สังกัดสานักปลัดฯ งานบริหารงานทั่วไป

ที่

ชื่อโครงการ

2561

2562

2563

2564

790,990

918,240

918,240

918,240

(58) 790,990

(60) 790,990

วัตถุประสงค์

7 เงินค่าจ้างลูกจ้างประจา
(สานักงาน)

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ
ลูกจ้างประจา

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
เงินเดือนลูกจ้างประจา

2562

2563

2564

1,185,240

957,100

957,100

957,100

(59) 1,185,240

เทศบาลฯ

(60) 1,185,240

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 1,185,240

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(59) 790,990

เทศบาลฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(59) 1,490,400

เทศบาลฯ

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

(59)

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
จ่ายเป็นค่าตอบแทน
เลขานุการ ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อเป็นกาลังใจในการ
ทางาน

สานักปลัดฯ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เป็นขวัญกาลังใจในการ
ทางานของพนักงานจ้าง

สานักปลัดฯ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เป็นขวัญกาลังใจในการ
สานักปลัดฯ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

8 เงินค่าตอบแทนพิเศษ
(ปลัดเทศบาล)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนราย ปลัดเทศบาลได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ
เดือน สาหรับตาแหน่งปลัดฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

67,200

67,200

67,200

67,200

(58) 67,200
(59) 67,200
(60) 67,200

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

9 เงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณี เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็น
พิเศษ(สานักปลัดฯ)
กรณีพิเศษ(โบนัส)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
พนักงาน ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

150,000

150,000

150,000

150,000

(58)
(59)
(60)

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

10 เงินเดือนพนักงาน

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงาน จ่ายเป็นเงินเดือนแก่
เทศบาลและปรับปรุงเงินเดือน พนักงานเทศบาล

ที่

ชื่อโครงการ

2561

2562

2563

2564

4,639,440

3,997,200

3,997,200

3,997,200

(58) 4,639,440

(60) 4,639,440

วัตถุประสงค์

11 เงินประจาตาแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการ

เทศบาลฯ

จ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่ง
พนักงานเทศบาลสานักปลัดฯ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
เงินประจาตาแหน่งปลัด
ฯ รองปลัดฯ หัวหน้า
สานักปลัดฯ หัวหน้าฝ่าย

2562

2563

2564

151,200

151,200

151,200

151,200

(59) 151,200
(60) 151,200

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 151,200

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(59) 4,639,440

เทศบาลฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
มีสวัสดิ์การเป็นขวัญ
กาลังใจในการทางาน

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เป็นขวัญกาลังใจให้
พนักงานทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัดฯ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

พนักงานทุกคนได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทน

ผลที่คาดจะได้รับ

สานักปลัดฯ

ผู้รับผิดชอบ

เป็นขวัญกาลังในการทางาน สานักปลัดฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

12 เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ (พ.ต.ก)

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
ประจาตาแหน่ง

จ่ายเป็นค่าตอบแทนเงิน
เพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มี
เหตุพิเศษ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

13 เงินสวัสดิการปฏิบัติงาน
พื้นที่พิเศษ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

54,000

54,000

54,000

54,000

(58) 54,000
(59) 54,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการการ
ทางานพื้นที่พิเศษ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จ่ายเป็นเงินสวัสดิการ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

1,000

1,000

1,000

1,000

(58) 1,000
(59) 1,000
(60) 1,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

14 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
นอกเวลาราชการ(สานักปลัด ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ฯ)

ชื่อโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
สานักปลัดฯ

2561

2562

2563

2564

10,000

10,000

10,000

10,000

(59) 10,000
(60) 10,000

วัตถุประสงค์

15 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่
สภาฯ
คณะกรรมการสภาเทศบาล

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
คณะกรรมการสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง

2562

2563

2564

15,000

15,000

15,000

15,000

(59) 15,000

เทศบาลฯ

(60) 15,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 15,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(58) 10,000

เทศบาลฯ

ที่

พนักงานได้รับเงิน
สวัสดิการประจาทุก
เดือน

ผลที่คาดจะได้รับ
พนักงานได้รับเงิน
สวัสดิการประจาทุกเดือน

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

(60) 54,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อเป็นขวัญกาลังใจใน
การทางาน

สานักปลัดฯ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เป็นขวัญกาลังในการ
สานักปลัดฯ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

ผลที่คาดจะได้รับ
คณะกรรมการสภา
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ได้รับค่าตอบแทน

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

16 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
และลูกจ้างตามระเบียบฯ

บุคลกรสานักปลัดฯ

ชื่อโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัย
ของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์
เบิกได้ตามระเบียบฯ

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์
ที่ชารุด

15,000

50,000

50,000

50,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

บุคลากรพนักงาน
เทศบาลสานักปลัดฯ

2561

2562

2563

2564

48,000

42,000

42,000

42,000

(58) 48,000
(59) 48,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา
และซ่อมแซม ครุภัณฑ์
สานักปลัดฯ ทุกประเภท

เงินเดือนพนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมา
จานวน 4 อัตรา

2562

2563

2564

80,000

80,000

80,000

80,000

(58) 80,000
(59) 80,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562

2563

2564

321,600

321,600

321,600

321,600

(59) 321,600

เทศบาลฯ

(60) 321,600

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 321,600

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 80,000

วัตถุประสงค์

19 ค่าจ้างเหมาบริการ

2564

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

2563

(60) 48,000

วัตถุประสงค์

18 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินสานักปลัดฯ
(สานักงาน)

2562

(59) 15,000

เทศบาลฯ

ที่

2561

(60) 15,000

วัตถุประสงค์

17 เงินค่าเช่าบ้าน

ตัวชี้วัด (kpi)

(58) 15,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากรมีสวัสดิการมี
สานักปลัดฯ
ขวัญกาลังใจในการทางาน

ผลที่คาดจะได้รับ
บุคลากรมีขวัญกาลังใจใน
การทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ
ทรัพทย์สินได้รับการ
บารุงรักษาให้สามารถใช้
งานได้ดี

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ผู้รับผิดชอบ

เป็นขวัญกาลังใจในการ
สานักปลัดฯ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

20 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานลูกจ้าง

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

150,000

200,000

200,000

200,000

(58) 150,000
(59) 150,000
(60) 150,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

21 โครงการ ฝึกอบรมพัฒนา
คุณภาพของข้าราชการและ
ลูกจ้าง

เพื่อพัฒนาคุณภาพข้าราชการ
และลูกจ้าง

อบรมข้าราชการและ
ลูกจ้างของเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

22 ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน

ชื่อโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน การประชุม

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร
สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ หนังสือ
กฎหมาย ฯลฯ
เทศบาลฯ

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(58) 20,000
(59) 20,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียน สานัก
ปลัดฯ

2561

2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

(58) 50,000
(59) 50,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ค่ารับวารสาร สิ่งตีพิมพ์
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ

2562

2563

2564

10,000

10,000

10,000

10,000

(59) 10,000
(60) 10,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 10,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 50,000

วัตถุประสงค์

23 ค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์

2561

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 20,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
การปฏิบัติราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ข้าราชการและลูกจ้างมี
ทักษะเพิ่มขึ้นและพร้อม
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัดฯ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศึกษา อบรม

ผลที่คาดจะได้รับ
การดาเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

สานักปลัดฯ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

24 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองใน
สภาเทศบาลฯ
การประชุมสภาฯ

เลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วม
ประชุม อาทิ สมาชิก
สภา ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วม
ประชุม

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2562

2563

2564

60,000

40,000

40,000

40,000

(58) 60,000
(59) 60,000
(60) 60,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

เพื่อศึกษาเทศบาลต้นแบบและ เพื่อนาความรูท้ ี่ได้
นามาพัฒนาเทศบาลตาบลแม่สะ กลับมาพัฒนาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง
เรียง

วัตถุประสงค์

2562

2563

2564

300,000

300,000

300,000

(58)
(59)

26 เงินประจาตาแหน่งพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัดิการ ตาม
เทศบาลกองคลัง
ระเบียบฯกาหนด

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
เงินประจาตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองคลัง

ที่

ชื่อโครงการ

2561

2562

2563

2564

42,000

42,000

42,000

42,000

(58) 42,000

(60) 42,000

วัตถุประสงค์

26 โครงการ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
เทศบาลฯ

เพื่อประเมินมาตรฐานการ
บริหารจัดการจากบุคลภายนอก

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารบ้านเมือง
ที่ดี

2562

2563

2564

10,000

10,000

10,000

10,000

(59) 7,000
(60) 7,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 7,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(59) 42,000

เทศบาลฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(60)

เทศบาลฯ

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2561
25 โครงการ ศึกษาดูงาน

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการบริหารงานของ
เทศบาล

ผลที่คาดจะได้รับ
ทาให้การทางานด้านการ
ประชุมสภาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ
การพัฒนาเทศบาลตาบล
แม่สะเรียงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ผู้รับผิดชอบ

พนักงานได้รับเงินสวัดิการ กองคลัง
ตามระเบียบฯกาหนด

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตาบลแม่สะเรียงมี สานักปลัดฯ
การบริหารงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

27 เงินเดือนพนักงานกองคลัง

จ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงาน

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
พนักงานกองคลัง

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

942,000

942,000

942,000

942,000

(58) 942,000
(59) 942,000
(60) 942,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

28 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
กองคลัง

จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างสังกัดกองคลัง

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
พนักงานจ้างสังกัดกอง
คลัง

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

113,160

113,160

113,160

113,160

(58) 113,160
(59) 113,160
(60) 113,160

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

28 โครงการ กฎหมายน่ารู้
สาหรับเยาวชน

เพื่ออบรมให้ความรูด้ ้าน
กฎหมายแก่เยาวชน

เยาวชนในเขตเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง

ที่

ชื่อโครงการ

2562

2563

2564

10,000

10,000

10,000

(58)

(60)

วัตถุประสงค์

29 เงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณี เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่น
พิเศษ (กองคลัง)
เป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)

เทศบาลฯ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา ลูกจ้าง
ตามภารกิจ

2562

2563

2564

150,000

150,000

150,000

150,000

(59)
(60)

ระดับความรูค้ วาม
เข้าใจในกฎหมายของ
เยาวชนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58)

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(59)

เทศบาลฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อเป็นกาลังใจในการ
ทางาน

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อปฎิบัติหน้าที่ในงาน
พัสดุในสังกัดกองคลัง

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อให้เยาวชนสามารถใช้
ชีวิตประจาวันภายใต้
กฎหมายได้ถูกต้อง

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ผู้รับผิดชอบ

เป็นขวัญและกาลังใจแก่ กองคลัง
พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

29 ค่าโฆษณาเผยแพร่งานกิจการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ในหน้าที่ของเทศบาลฯ
ดาเนินการตามโครงการ

จ่ายเป็นค่าโฆษณา
เผยแพร่งานกิจการใน
หน้าที่ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

30 โครงการ จัดทาแผน
เพื่อจัดทาแผนดาเนินงานตาม
ดาเนินงานเทศบาลตาบลแม่ ระเบียบว่าด้วยการจัดทา
สะเรียง
แผนพัฒนฯ

จัดทาแผนดาเนินงานให้
แล้วเสร็จภายในเดือน
ธันวาคม

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

31 โครงการ จัดทามาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมและ
ส่งเสริมประชาธิปไตย
เทศบาลฯ

2563

2564

100,000

100,000

100,000

100,000

(58) 100,000
(59) 100,000
(60) 100,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562

2563

2564

5,000

5,000

5,000

5,000

(58) 5,000
(59) 5,000

เพื่อจัดทาโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริม
ประชาธิปไตย

งบประมาณและที่ผา่ นมา

พนักงาน เจ้าหน้าที่
และประชาชนในเขต
เทศบาล

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(58) 20,000
(59) 20,000
(60) 20,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562

2563

2564

10,000

10,000

10,000

10,000

(59) 10,000
(60) 10,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 10,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

เป้าหมายและผลผลิต

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
จ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการกอง การปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการพนักงาน
คลัง
เทศบาลและลูกจ้าง
สังกัดกองคลัง
เทศบาลฯ

ชื่อโครงการ

2562

(60) 5,000

30 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน
นอกเวลาราชการ(กองคลัง)

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความรูค้ วาม
เข้าใจของพนักงาน
ลูกจ้าง ตามมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

การประชาสัมพันธ์งาน
เทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัดฯ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

การจัดทาแผนดาเนินงาน
เทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อเป็นกาลังใจในการ
ทางาน

ผลที่คาดจะได้รับ

สานักปลัดฯ

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

ผู้รับผิดชอบ

มีการเสริมสร้างคุณธรรม สานักปลัดฯ
จริยธรรมในหน่วยงานและ
ชุมชน

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

31 ค่าจ้างเหมาบริการกองคลัง

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ(กอง
คลัง) จานวน 3 อัตรา จานวน
12 เดือน

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการ(กองคลัง)
จานวน 3 อัตรา จานวน
12 เดือน

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ

2563

2564

301,540

301,540

301,540

301,540

(58) 301,540
(59) 301,540
(60) 301,540

งบประมาณและที่ผา่ นมา

ชื่อโครงการ
32 เลี้ยงรับรอง ผู้มาตรวจเยี่ยม
ศึกษาดูงาน

33 ค่าธรรมเนียมและ
ลงทะเบียนกองคลัง

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับอรงผู้มาตรวจ
เยี่ยม ตรวจงาน ศึกษาดูงาน
และเข้าร่วมประชุมในกิจการ
งานของเทศบาล ฯลฯ

ผู้มาตรวจเยี่ยม และ
ศึกษาดูงาน

2564

20,000

20,000

20,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

วัตถุประสงค์

เป้าหมายและผลผลิต

2561

2562

2563

2564

80,000

80,000

80,000

80,000

(58) 80,000

(60) 80,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562

2563

2564

40,000

40,000

40,000

40,000

(59) 40,000
(60) 40,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 40,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(59) 80,000

จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งจ่ายจาก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้
เงินรายได้
เทศบาลฯ

2563

(58)

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ชื่อโครงการ

2562

(60)

วัตถุประสงค์

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(59)

เทศบาลฯ

ที่

2562

เป้าหมายและผลผลิต
ปรับปรุงระบบเครือข่าย
ภายในสานักงานเทศบาล

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2561
32 โครงการ จ้างเหมาติดตั้ง
ระบบเคลือข่าย (Lan)
ภายในสานักงาน

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อเป็นกาลังใจในการ
ทางานบริการ

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

การบริหารงานเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัดฯ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เกิดการบูรณาการการ
ทางานร่วมกัน

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อการพัฒนาบุคลากร

กองคลัง

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

33 โครงการ ติดตามและ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประเมินผลการดาเนินงาน
ของเทศบาล

จัดทาโครงการติดตาม
และประเมินผลแผน

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เทศบาลฯ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

34 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ

ชื่อโครงการ

จัดทาเอกสาร
ประเมินผลการ
ดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลแม่สะ
เรียงเสนอกรรมการ

เทศบาลฯ

2563

2564

10,000

10,000

10,000

10,000

(58) 10,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

ร้อยละของโครงการที่
ผ่านการประเมิน

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

15,000

10,000

10,000

10,000

(58) 15,000

ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่ดาเนินการผ่าน สานักปลัดฯ
การประเมินจากคณะ
กรรมการฯ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

30,000

30,000

30,000

30,000

(58) 30,000
(59) 30,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จัดทาผลงานส่งเข้า
ประกวดรางวัล
พระปกเกล้า

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลตาบลแม่สะเรียงมี สานักปลัดฯ
การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลดีเด่น

(60) 15,000

(60) 30,000

เพื่อส่งผลงานเทศบาลเข้าร่วม
ประกวดโครงการพระปกเกล้า

รางวัลการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี

(59) 15,000

เป้าหมายและผลผลิต

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พนักงานและลูกจ้างใน
ไปราชการในราชอาณาจักรของ สังกัดกองคลัง
กองคลัง

วัตถุประสงค์

35 โครงการ ประกวดรางวัล
พระปกเกล้า

2562

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

2561

ผลที่คาดจะได้รับ

(60) 10,000

34 โครงการ ประกวดรางวัลการ เพื่อจัดทาเอกสารหลักฐานธรร
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มาภิบาลส่งเข้าประกวด

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

(59) 10,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

15,000

10,000

10,000

10,000

(58) 15,000
(59) 15,000
(60) 15,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

โครงการที่ส่งเข้า
ประกวดได้รับรางวัล

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อเป็นกาลังใจในการ
ทางาน

ผลที่คาดจะได้รับ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ได้รับรางวัลพระปกเกล้า

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

36 โครงการ พัฒนาระบบ
สารสนเทศ(เว็บไชต์)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ค่าเช่าพื้นที่ จัดทาเว็บ
ไชต์เทศบาล

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

8,000

8,000

8,000

8,000

(58) 8,000
(59) 8,000
(60) 8,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

37 โครงการ วันเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการวันเทศบาล 24
เม.ย. ของทุกปี

จัดกิจกรรมในวันที่ 24
เมษายน ของทุกปี

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(58) 20,000
(59) 20,000

วัตถุประสงค์

38 โครงการ สารวจข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขต
เทศบาล

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
สารวจข้อมูลพื้นฐานใน
เขตเทศบาลฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

30,000

30,000

30,000

30,000

(58) 30,000
(59) 30,000

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

40 โครงการ จัดทาและทบทวน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทา
แผนพัฒนาสี่ปี
โครงการจัดทาและทบทวน
แผนพัฒนามสี่ปี
เทศบาลฯ

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สานักปลัดฯ
งานเทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

การจัดกิจกรรมในวันที่ 24 สานักปลัดฯ
เมษายน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ

ร้อยละของการจัดเก็บ ใช้ข้อมูลในการจัดทา
จปฐ. เกินเป้าหมายของ แผนพัฒนาท้องถิ่น
พมจ.

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

(60) 30,000

เทศบาลฯ

ที่

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
จัดทาโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

(60) 20,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จัดกิจกรรมการประชุมฯ
และการจัดทารูปเล่ม
แผน

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

15,000

15,000

15,000

15,000

(58) 15,000
(59) 15,000
(60) 15,000

ร้อยละของโครงการ
ที่มาจากแผนชุมชนเข้า
สู่แผนพัฒนาเทศบาล

ผลที่คาดจะได้รับ
การจัดทาแผนพัฒนา
เทศบาลเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

41 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ หมึกถ่าย
การแพทย์
เอกสาร สารดับเพลิง

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

42 วัสดุคอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

(58) 100,000
(59) 100,000
(60) 100,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ สานักปลัดฯ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
วัสดุคอมพิวเตอร์สานัก
ปลัดฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

45,000

45,000

45,000

45,000

(58) 45,000
(59) 45,000
(60) 45,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

43 วัสดุน้ามันและหล่อลื่น
(สานักงาน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่นสานักปลัดฯ

ที่

ชื่อโครงการ

2561

2562

2563

2564

300,000

300,000

300,000

300,000

(58) 300,000

(60) 300,000

วัตถุประสงค์

44 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่งสานักปลัดฯ

2562

2563

2564

150,000

50,000

50,000

150,000

(59) 150,000

เทศบาลฯ

(60) 150,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 150,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(59) 300,000

เทศบาลฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อให้การทางานมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ผู้รับผิดชอบ

มีวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้อย่าง สานักปลัดฯ
มีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

มีวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สานักปลัดฯ
ใช้ในกิจการงานเทศบาล
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

มีวัสดุยานพาหนะและ
สานักปลัดฯ
ขนส่งใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัด

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

45 ค่าไฟฟ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสานักงาน

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จ่ายค่าไฟฟ้า ครบ 12
เดือน

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

100,000

100,000

100,000

100,000

(58) 100,000
(59) 100,000
(60) 100,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

46 ค่าน้าประปา

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปา

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ค่าน้าประปาเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

70,000

70,000

70,000

70,000

(58) 70,000
(59) 70,000
(60) 70,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

47 ค่าโทรศัพท์

เพื่อจ่ายเป็นค่า โทรศัพท์ในการ
ติดต่อราชการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
เพื่อจ่ายเป็นค่า
โทรศัพท์สานักงาน

ที่

ชื่อโครงการ

2561

2562

2563

2564

60,000

60,000

60,000

60,000

(58) 60,000

(60) 60,000

วัตถุประสงค์

48 ค่าวัสดุสานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน
สานักปลัดฯ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
วัสดุสานักงานสานัก
ปลัดฯ

2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

(59) 50,000

เทศบาลฯ

(60) 50,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 50,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(59) 60,000

เทศบาลฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
ทาให้เกิดประสิทธิภาพใน
การบริหารราชการ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ผู้รับผิดชอบ

การชาระค่าน้าประปาครบ สานักปลัดฯ
ตามกาหนด

ผลที่คาดจะได้รับ
การทางานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ
มีวัสดุสานักงานใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

48 ค่าไปรษณีย์โทรเลข

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จ่ายค่าไปรษณียโทรเลข
ของเทศบาล

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(58) 20,000
(59) 20,000
(60) 20,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

49 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สาหรับสานักปลัดฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

8,800

11,000

5,300

5,300

(58) 20,000
(59) 20,000
(60) 20,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

49 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

2562

2563

วัตถุประสงค์

การบริหารงานเทศบาล
สานักปลัดฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ
มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ผู้รับผิดชอบ

2564

10,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
จัดทาโครงการ

(58)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

50 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
สานักปลัดฯ
โฆษณาและเผยแพร่ทุกประเภท

เทศบาลฯ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อให้การบริหารจัดการ
ของเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียงมีประสิทธิภาพ

สานักปลัดฯ

(60)

เทศบาลฯ

ชื่อโครงการ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(59)

ที่

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ สานักปลัดฯ
อาทิเช่น กล้องถ่ายภาพ
โปรเจกเตอร์ เครือ่ งเสียง
ฯลฯ

(58) 25,000
(59) 25,000
(60) 25,000

2562

2563

9,000

30,300

ตัวชี้วัด (kpi)

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

2564
ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

เพื่อการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน
เทศบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัดฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

51 ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อใช้ในงานเทศบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง ทุกประเภท

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

50,000

50,000

1,288,000

50,000

(58) 50,000
(59) 50,000
(60) 50,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2561
52 ครุภัณฑ์ สานักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงาน

ครุภัณฑ์สานักงาน เช่น
โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร
เครือ่ งโทรศัพท์ ฯลฯ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

53 ค่าโฆษณาเผยแพร่งานกิจการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ในหน้าที่ของเทศบาล กองคลัง ดาเนินงานตามโครงการ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

54 โครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อสนับสนุนการจัดทาแผนที่
ภาษีให้มีประสิทธิภาพ

2563

2564

80,400

52,400

16,900

(59) 15,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

จ่ายเป็นค่าโฆษณา
เผยแพร่งานกิจการใน
หน้าที่ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

(58) 50,000
(59) 50,000
(60) 50,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จัดเก็บข้อมูลแผนที่ภาษี

2562

2563

2564

10,000

10,000

10,000

10,000

(60) 10,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 10,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

(59) 10,000

เทศบาลฯ

2562

(58) 15,000

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 15,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ร้อยละการจัดเก็บ
รายได้เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

มีกล้องถ่ายรูปใช้ในกิจการ สานักปลัดฯ
งานเทศบาล

ผลที่คาดจะได้รับ
มีครุภัณฑ์สานักงานใช้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด

ผลที่คาดจะได้รับ
การประชาสัมพันธ์งาน
เทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

ผู้รับผิดชอบ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ กองคลัง
พัฒนารายได้ของเทศบาล

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

55 โครงการ อบรมให้ความรู้
เพื่อให้ความรูเ้ กี่ยวกับระเบียบ
ระเบียบพัสุดภาครัฐแนวใหม่ กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ประชาชนที่และ
เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

56 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีและ
ของที่ระลึกฯ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล

ชื่อโครงการ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงาน
รัฐพิธีและกิจกรรมต่างๆ
ของเทศบาล

ชื่อโครงการ

เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี

เทศบาลฯ

2564

10,000

10,000

10,000

10,000

(58) 10,000

ระดับความรูข้ องผู้เข้า
รับการอบรม

(59) 10,000

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

งบประมาณและที่ผา่ นมา

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(58) 20,000
(59) 20,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

อบรมให้ความรู้
ประชาชนทั่วไปที่เสีย
ภาษี

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

30,000

30,000

30,000

30,000

(58) 30,000

ร้อยละของรายไดใน
การจัดเก็บเพื่มขึ้น

(59) 30,000

ผลที่คาดจะได้รับ
งานรัฐพิธีและของที่ระลึก

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

ผู้รับผิดชอบ

เพิ่มประสิทธิภาพ ในการ กองคลัง
จัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆมากขึ้น

(60) 30,000

วัตถุประสงค์

58 ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน

2563

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

2562

(60) 20,000

วัตถุประสงค์

57 โครงการ นวัตกรรมการ
จัดเก็บภาษีสัญจร

2561

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 10,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

จ่ายเป็นค่าบารุงและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ที่ชารุด
เสียหายและเสื่อมสภาพฯ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
บารุงและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน/ครุภัณฑ์ที่
ชารุดเสียหายและ
เสื่อมสภาพกองคลัง

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

(58) 50,000
(59) 50,000
(60) 50,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน/
ครุภัณฑ์ที่ชารุดเสียหาย

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

59 วัสดุสานักงานกองคลัง

จ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ

จ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุ
แบบพิมพ์ กระดาษ
ปากกา ดินสอ ฯลฯ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

60 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์กองคลัง

จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์

ชื่อโครงการ

จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ สาหรับใช้
ในกิจกรรมของเทศบาล

ชื่อโครงการ

จ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและ
ส่งขนส่งของกองคลัง

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

(58) 50,000
(59) 50,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

จ่ายเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะและส่ง
ขนส่งของกองคลัง

2561

2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

(58) 50,000
(59) 50,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

62 วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อ จ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง
ลื่นกองคลัง
และหล่อลื่นต่าง ๆ

จ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ต่าง ๆ สาหรับ
รถจักรยานยนต์ที่ใช้
ติดต่อราชการ

2562

2563

2564

5,000

5,000

5,000

5,000

(58) 5,000
(59) 5,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562

2563

2564

7,000

7,000

7,000

7,000

(59) 7,000
(60) 7,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 7,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 5,000

วัตถุประสงค์

เทศบาลฯ

2563

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

2562

(60) 50,000

วัตถุประสงค์

61 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
กองคลัง

2561

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 50,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อความพร้อมในการ
ปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อความพร้อมในการ
ปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อความพร้อมในการ
กองคลัง
ปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อความพร้อมในการใช้
ยานพาหนะในการติดต่อ
ราชการ

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

63 วัสดุงานบ้านงานครัวกองคลัง จ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้าดื่ม

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้าดื่ม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(58) 20,000
(59) 20,000
(60) 20,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

64 วัสดุคอมพิวเตอร์กองคลัง

จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จ่ายเป็นค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

(58) 50,000
(59) 50,000
(60) 50,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

65 ครุภัณฑ์สานักงานกองคลัง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงาน

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สานนักงาน
อาทิ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2561

2562

2563

2564

118,000

106,000

46,000

24,000

(58) 20,000
(59) 20,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

66 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เทศบาลฯ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สาหรับกองคลัง อาทิ
เช่น เครือ่ งคอมฯ
จอภาพ ฯลฯ

(58) 20,000
(59) 20,000
(60) 20,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 20,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2562

2563

2564

5,300

5,300

5,300

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อความพร้อมในการ
ปฎิบัติงาน

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อความสะดวกในการ
ทางาน

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อความพร้อมในการ
ปฎิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

ผู้รับผิดชอบ
กองคลัง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

67 โครงการ ส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

เทศบาลฯ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
เพื่อให้เกิดการนา
นโยบายไปปฏบัติได้
อย่างถูกต้อง และ
รวดเร็ว ตามหนังสือสั่ง
การ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(58) 20,000
(59) 20,000

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนใน
การใช้บริการ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

การนานโยบายไปปฏิบัติ สานักปลัดฯ
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ส่งผลถึงประชาชนอยู่ดีกินดี

(60) 20,000

แผนงาน : แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2561
โครงการศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อานาจหน้าที่

ประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง

ชื่อโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

วัตถุประสงค์

2 ครุภัณฑ์ ดับเพลิง

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง

เทศบาลฯ

100,000

100,000

100,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2561

ชื่อโครงการ

2564

(58)

เป้าหมายและผลผลิต
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
อาทิเช่น วิทยุสื่อสาร
เครือ่ งบันทึกเสียง ฯลฯ

เทศบาลฯ

ที่

2563

(60)

วัตถุประสงค์

1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
สานักปลัดฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

2562

(59)

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ตัวชี้วัด (kpi)

2563

2564

60,000

66,200

(58) 50,000
(59) 50,000
(60) 50,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ครุภัณฑ์ดับเพลิง
สาหรับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

2562

2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

(59) 50,000
(60) 50,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 50,000

ร้อยละของความพึงพด
ใจของประชาชนต่อ
การบริหารงานศูนย์
ช่วยเหลือประชาชน

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
การบริหารศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

การติดต่อประสานงาน
การทางานดีมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สานักปลัดฯ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

การทางานมีประสิทธิภาพ สานักปลัดฯ
มากขึ้น

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการ เสริมสร้างสังคม
สันติสุข

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอยู่
ร่วมกันของคนในชาติ

สมาชิกชุมชนในเขต
เทศบาลตาบลแม่สะ
เรียงทั้ง ๙ ชุมชน

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

7 เงินค่าจ้างลูกจ้างประจา
(ป้องกัน)

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

10,000

10,000

10,000

10,000

(58) 10,000

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการ
ลูกจ้างประจา

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
เงินเดือนลูกจ้างประจา

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

1,185,240

957,100

957,100

957,100

(58) 1,185,240

(60) 1,185,240

เทศบาลฯ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

18 ค่าบารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน
สานักปลัดฯ (งานป้องกัน)

จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา หรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์
ที่ชารุด

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จ่ายเป็นบารุงรักษาและ
ค่าซ่อมแซม ทรัพย์สิน
และครุภัณฑ์งานป้องกัน
สานักปลัดฯ

เทศบาลฯ

ที่

2562

2563

2564

40,000

40,000

40,000

80,000

(58) 80,000
(59) 80,000
(60) 80,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ ซ่อมแซมวิทยุสื่อสารที่
ชารุดเสียหาย
วิทยุสื่อสาร

50,000
(58) 50,000
(59) 50,000

เทศบาลฯ

(60) 50,000

2562

2563

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2561
27 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์วิทยุ
สื่อสาร

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อให้เกิดความสมัคสมาน สานักปลัดฯ
สามัคคีของคนไทย

(59) 10,000

(59) 1,185,240

ที่

ระดับความรูข้ องผู้รับ
การฝึกอบรมเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดจะได้รับ

(60) 10,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เป็นขวัญกาลังใจในการ
สานักปลัดฯ
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ
ทรัพทย์สินได้รับการ
บารุงรักษาให้สามารถใช้
งานได้

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ผู้รับผิดชอบ

2564
ร้อยละของอุปกรณ์ที่
สามารถใช้งานได้ดี

การทางานด้านการป้องกัน สานักปลัดฯ
และบรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

41 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ป้องกัน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ หมึกถ่าย
การแพทย์
เอกสาร สารดับเพลิง

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

43 วัสดุน้ามันและหล่อลื่น
(ป้องกัน)

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

50,000

(58) 100,000
(59) 100,000
(60) 100,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่นสานักปลัดฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

200,000

200,000

200,000

300,000

(58) 300,000
(59) 300,000
(60) 300,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

44 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(ป้องกัน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่งสานักปลัดฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

150,000

(58) 150,000
(59) 150,000
(60) 150,000

เทศบาลฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อให้การทางานมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ผู้รับผิดชอบ

มีวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สานักปลัดฯ
ใช้ในกิจการงานเทศบาล
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

มีวัสดุยานพาหนะและ
สานักปลัดฯ
ขนส่งใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัด

แผนงาน : แผนงานการศึกษา
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กอง
การศึกษา

เทศบาลฯ

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ครุภัณฑ์เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ อาทิ
จอภาพ เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์
เครือ่ งพิมพ์ ฯลฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

21,000

5,300

5,300

5,300

(58) 10,000
(59) 10,000
(60) 10,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 เงินประจาตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองการศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัดิการ ตาม
ระเบียบฯกาหนด

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ผู้อานวยการกอง
การศึกษา

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

42,000

42,000

42,000

42,000

(58) 42,000
(59) 42,000
(60) 42,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2 เงินเดือนพนักงานกอง
การศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
กองการศึกษา

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
พนักงานเทศบาลกอง
การศึกษา

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

200,000

200,000

200,000

200,000

(58) 200,000
(59) 200,000
(60) 200,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

3 เงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณี เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่น
พิเศษ(กองการศึกษา)
เป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
พนักงานกองการศึกษา

2561

2562

2563

2564

60,000

60,000

60,000

60,000

(59)

ที่

ชื่อโครงการ

(60)

วัตถุประสงค์

4 เงินค่าเช่าบ้าน(กองการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัย
ของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ์
เบิกได้ตามระเบียบฯ
เทศบาลฯ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
บุคลากรพนักงาน
เทศบาลสานักปลัดฯ

2562

2563

2564

23,400

23,400

23,400

23,400

(59) 23,400
(60) 23,400

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 23,400

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(58)

เทศบาลฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

พนักงานได้รับเงินสวัดิการ กองการศึกษา
ตามระเบียบฯกาหนด

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เป็นขวัญกาลังใจในการ
กองการศึกษา
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เป็นขวัญกาลังใจให้
กองการศึกษา
พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่

ผลที่คาดจะได้รับ
บุคลากรมีขวัญกาลังใจใน
การทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

5 เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
บุตรพนักงานกอง
การศึกษา

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

10,000

10,000

10,000

10,000

(58) 10,000
(59) 10,000
(60) 10,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

6 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา

พนักงานและลูกจ้าง
กองการศึกษาได้รับ
ค่าตอบแทน

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

7 จ้างเหมาบริการพนักงาน
กองการศึกษา

ชื่อโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ

2562

2563

2564

10,000

10,000

10,000

10,000

(58) 10,000
(59) 10,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

พนักงานจ้างเหมา 2
ตาแหน่ง อัตรา 7,000
บาท

2561

2562

2563

2564

168,000

168,000

168,000

168,000

(58) 168,000
(59) 168,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
พนักงานและลูกจ้าง
กองการศึกษา

2562

2563

2564

30,000

30,000

30,000

30,000

(59) 30,000

เทศบาลฯ

(60) 30,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 30,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 168,000

วัตถุประสงค์

8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการกองการศึกษา

2561

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 10,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

พนักงานมีขวัญกาลังใจใน กองการศึกษา
การทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ทาให้การปฏิบัติงานในกรณี กองการศึกษา
เร่งด่วนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ได้รับเงินเดือน

ผลที่คาดจะได้รับ
การปฏิบัติราชการกอง
การศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

9 ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
พนักงานลูกจ้างกอง
กองการศึกษา
ค่าลงทะเบียน ในการศึกษาอบรม การศึกษา

2562

40,000

ตัวชี้วัด (kpi)

2563

2564

40,000

40,000

(58) 40,000
(59) 40,000
(60) 40,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

10 ค่าโฆษณาเผยแพร่งานกิจการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ในหน้าที่ของเทศบาล กอง ดาเนินงานตามโครงการ
การศึกษา

จ่ายเป็นค่าโฆษณา
เผยแพร่งานกิจการใน
หน้าที่ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

11 ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินกองการศึกษา

เพื่อเป็นค่าบารุงซ่อมแซม
ทรัพย์สินกองการศึกษา

จ่ายเป็นค่าบรุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน/
ครุภัณฑ์กองการศึกษา

ชื่อโครงการ

ชุมชนในเวียง

2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

(58) 50,000
(59) 50,000
(60) 50,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2561

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(58) 20,000
(59) 20,000

เพื่อจัดซื้อวัสดุกีฬา

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
วัสดุกีฬา อาทิ ลูกเปตอง
ตระกร้อลอดห่วง
ฟุตบอล ลูกเปตองฯลฯ
(เทศบาลฯ ชุมชนจองคา
ในเวียง และมะขามจุม)

2562

2563

2564

25,000

25,000

25,000

25,000

(59) 25,000
(60) 25,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 25,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 20,000

วัตถุประสงค์

12 วัสดุกีฬากองการศึกษา

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

พนักงานได้รับการศึกษา กองการศึกษา
อบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ
การประชาสัมพันธ์งาน
เทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ
ทรัพทย์สินได้รับการ
บารุงรักษาให้สามารถใช้
งานได้ดี

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ใช้กีฬาเป็นเครือ่ งมือในการ กองการศึกษา
รักษาสุขภาพ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

13 วัสดุคอมพิวเตอร์กอง
การศึกษา

เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กอง
การศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ อาทิ
ซีดี เมาส์ คีย์บอร์ด แรม
ฯลฯ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

14 วัสดุสานักงานกองการศึกษา เพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงานกอง
การศึกษา

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

16 ครุภัณฑ์สานักงานกอง
การศึกษา

2561

2562

2563

2564

30,000

30,000

30,000

30,000

(58) 30,000
(59) 30,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
วัสดุสานักงาน อาทิ
กระดาษ ดินสอ ปาก
การ เครือ่ งเย็บ แฟ้ม
เอกสาร ฯลฯ

เทศบาลฯ

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 30,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษา ครุภัณฑ์ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้
ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

30,000

30,000

30,000

30,000

(58) 30,000
(59) 30,000
(60) 30,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

112,000

9,500

9,500

9,500

(58)
(59)
(60)

เทศบาลฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
มีวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด

ผลที่คาดจะได้รับ
มีวัสดุสานักงานใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ
มีครุภัณฑ์สานักงานใช้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด

ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา

แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ตามภารกิจกองสาธารณสุขฯ พนักงานจ้างตามภารกิจด้าน
สาธารณสุขฯ
เทศบาลฯ

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจด้านสาธารณสุขฯ
1 คน

(58)
(59)
(60)

ตัวชี้วัด (kpi)

2562

2563

2564

192,000

192,000

192,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อให้การบริหารงานกอง กองสาธารณสุขฯ
สาธารณสุขมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัดิการตาม
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ ระเบียบฯ กาหนด

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ผู้อานวยการกอง
สาธารณสุข

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

60,000

60,000

60,000

60,000

(58) 60,000
(59) 60,000
(60) 60,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2561
2 เงินเดือนพนักงานกอง
สาธารณสุขฯ

จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล และเป็นเงินปรับปรุง
เงินเดือน

จ่ายเป็นเงินเดือน
1,098,000
พนักงานเทศบาล 2 ท่าน (58) 1,098,000

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เทศบาลฯ

2564

1,098,000

1,098,000

1,098,000

พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้างตามภารกิจ

2561

2562

2563

2564

80,000

80,000

80,000

80,000

(58)
(59)

จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษา
บุตรของพนักงานเทศบาล

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล

2562

2563

2564

30,000

30,000

30,000

30,000

(59) 30,000
(60) 30,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 30,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(60)

วัตถุประสงค์

4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
กองสาธารณสุขฯ

2563

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ชื่อโครงการ

2562

(60) 1,098,000

3 เงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณี เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่น
พิเศษ(กองสาธารณสุขฯ)
เป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

(59) 1,098,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
พนักงานได้รับสวัสดิการ
ตามระเบียบฯ

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อเป็นกาลังใจในการ
ทางานกองสาธารณะสุข
และสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

ผู้รับผิดชอบ

เป็นขวัญกาลังแก่พนักงาน กองสาธารณสุขฯ
ในการปฏิบัติหน้าที่

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เป็นช่วยเหลือการศึกษาง กองสาธารณสุขฯ
บุตรของพนักงานเทศบาล

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

5 ค่าจ้างเหมาบริการกอง
สาธารณสุขฯ

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
สาธารณสุข

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการสาธารณสุข
จานวน 25 อัตรา

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

6 รายจ่ายค่าเดินทางไป
ราชการกองสาธารณสุขฯ

ชื่อโครงการ

2561

2562

2563

2564

1,833,600

1,833,600

1,833,600

1,833,600

(58) 1,833,600
(59) 1,833,600

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่า จ่ายเป็นค่าเดินทางไป
ราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง
เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
ค่าที่พัก

วัตถุประสงค์

2561

2562

2563

2564

15,000

15,000

15,000

15,000

(58) 15,000
(59) 15,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

7 โครงการตรวจสุขภาพ
ประจาปีบุคลากร

เพื่อตรวจสุขภาพประจาปีให้กับ
บุคลากร

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
มีสุขภาพดี

ที่

ชื่อโครงการ

2562

2563

2564

30,000

30,000

30,000

(58)

(60)

วัตถุประสงค์

8 ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียน
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลฯ

จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของ
พนักงานและลูกจ้าง

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ
ของพนักงานและ
ลูกจ้าง

2562

2563

2564

35,000

35,000

35,000

35,000

(59) 35,000
(60) 35,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 35,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(59)

เทศบาลฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 15,000

เทศบาลฯ

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 1,833,600

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
มีพนักงานเพียงพอในการ
ให้บริการประชาชน

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อการปฏิบัติราชการ
กองสาธารณสุขฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ
บุคลากรได้รับการตรวจ
สุขภาพประจาปี

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อเป็นกาลังใจในการ
ทางาน

ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

9 ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินกองสาธารณสุขฯ

เพื่อค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา
ทรัพย์สินประเภทครุทุกประเภท หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
กองสาธารณสุขทุก
หรือทรัพย์สินอื่นๆ
ประเภทค

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

10 วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์

จ่ายเป็นค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์กอง
สาธารณสุข

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

11 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
กองสาธารณสุขฯ

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง

2562

2563

2564

200,000

200,000

200,000

200,000

(58) 200,000
(59) 200,000
(60) 200,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562

2563

2564

5,000

5,000

5,000

5,000

(58) 5,000
(59) 5,000
(60) 5,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

ที่

ชื่อโครงการ

2561

2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

(58) 50,000

(60) 50,000

วัตถุประสงค์

12 วัสดุงานบ้านงานครัวกอง
สาธารณสุขฯ

เทศบาลฯ

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัวสาหรับใช้ในกิจการใน
เขตเทศบาล

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัวสาหรับใช้
ในกิจการในเขตเทศบาล

2562

2563

2564

40,000

40,000

40,000

40,000

(59) 40,000
(60) 40,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 40,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(59) 50,000

เทศบาลฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

เป้าหมายและผลผลิต
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
ทรัพทย์สินได้รับการ
บารุงรักษาให้สามารถใช้
งานได้ดี

ผลที่คาดจะได้รับ
มีวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

ผู้รับผิดชอบ

มีวัสดุยานพาหนะใช้อย่าง กองสาธารณสุขฯ
มีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

มีวัสดุงานบ้านงานครัว
กองสาธารณสุขฯ
สาหรับใช้ในกิจการในเขต
เทศบาล

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

13 วัสดุเครือ่ งแต่งกาย

จ่ายเป็นค่าวัสดุเครือ่ งแต่งกาย
ของกองสาธารณสุขฯ

จ่ายเป็นค่าวัสดุเครือ่ ง
แต่งกาย อาทิ ชุดเก็บ
ขยะ ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

14 วัสดุคอมพิวเตอร์กอง
สาธารณสุขฯ

จ่ายเป็นค่าตลับหมึกแผ่นดิสก์
และอุปกรณ์เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

15 ค่าวัสดุสานักงานกอง
สาธารณสุขฯ

จ่ายเป็นค่าตลับหมึก
แผ่นดิสก์และอุปกรณ์
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ฯลฯ

จ่ายเป็นค่าจ้ดซื้อวัสดุสานักงาน

ชื่อโครงการ

2563

2564

30,000

30,000

30,000

30,000

(58) 30,000
(59) 30,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

วัสดุสานักงาน อาทิ
กระดาษถ่ายเอกสาร
ปากกา ดินสอ ฯลฯ

2561

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(58) 20,000
(59) 20,000
(60) 20,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์
เครือ่ งปริน้ ฯลฯ

เทศบาลฯ

แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สาหรับกองสาธารณสุขฯ
อาทิเช่น เครือ่ งคอมฯ
จอภาพ ฯลฯ

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(58) 20,000
(59) 20,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562

2563

2564

20,300

5,300

5,300

5,300

(59) 5,000
(60) 5,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 5,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 20,000

วัตถุประสงค์

16 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กอง
สาธารณสุขฯ

2562

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

2561

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 30,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
มีวัสดุเครือ่ งแต่งกายใช้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัด

ผลที่คาดจะได้รับ
มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
พร้อมในการใช้งาน

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

ผู้รับผิดชอบ

การปฏิบัติงานอย่างมี
กองสาธารณสุขฯ
ประสิทธิภาพและประหยัด

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อความพร้อมในการ
ทางาน

ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2561
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ไฟจราจาร

เพื่อบารุงรักษาและซ่อมแซม
สัญญาณไฟจราจรในเขต
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง

จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา
และซ่อมแซม สัญญาน
ไฟจราจรในเขต
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

วัตถุประสงค์

2564

60,000

60,000

60,000

เพื่อจัดซื้อวัสดุจราจร

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562

ตัวชี้วัด (kpi)

2563

2564

9,500

9,500

(58)
(59)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
วัสดุจราจร ป้ายเตือน
ฯลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

2562

2563

2564

12,000

20,000

20,000

(58)

(60)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เทศบาลฯ

ครุภัณฑ์ก่อสร้างทุก
ประเภทค สาหรับงาน
กองช่าง

2562
21,000

(58)
(59)
(60)

2563

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของ
เทศบาล

ตัวชี้วัด (kpi)

(59)

เทศบาลฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของเทศบาล

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
กองช่าง
ทางถนนจากการสัญจรไป
มาของประชาชน

(60)

2561
ค่าวัสดุจราจร

2563

(60)

เทศบาลฯ

ชื่อโครงการ

2562

(59)

เป้าหมายและผลผลิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัวทุกประเภท อาทิ
เช่น เครือ่ งตัดหญ้า ฯลฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

(58)

2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานเทศบาลใน
ภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ

ผลที่คาดจะได้รับ
ใช้ในงานจราจรของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ

2564
ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

สามาถใช้ในการซ่อมแซม
ถนน ทางเท้า ฯลฯ

กองช่าง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

ค่าธรรมเนียมติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
สาหรับงานกองช่าง
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

2562

2563

ตัวชี้วัด (kpi)

5,000

ระดับพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการรับ
บริการของกองช่าง

(58)

วัตถุประสงค์

1 เงินประจาตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัดิการ ตาม
ระเบียบฯกาหนด

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ผู้อานวยการกองช่าง

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

60,000

60,000

60,000

60,000

(58) 60,000
(59) 60,000
(60) 60,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2 เงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณี เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่น
พิเศษ(กองช่าง)
เป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)

ชื่อโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้างตามภารกิจ

วัตถุประสงค์

2561

2562

2563

2564

100,000

100,000

100,000

100,000

(58)
(59)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

2 วัสดุสารวจ

เพื่อจัดซื้อวัสดุสารวจ สาหรับ
งานกองช่าง

เทศบาลฯ

จัดซื้อวัสดุสารวจ อาทิ
เช่น กล้องสารวจ บันได
อลูมิเนียม เครือ่ งวัด
ระยะทาง ฯลฯ

5,000
(58)
(59)
(60)

2562

2563

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(60)

เทศบาลฯ

ที่

เพื่อให้การบริหารงานกอง กองช่าง
ช่างมีประสิทธิภาพ

(60)

เทศบาลฯ

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

2564

(59)

ที่

ผลที่คาดจะได้รับ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

พนักงานได้รับเงินสวัดิการ กองช่าง
ตามระเบียบฯกาหนด

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เป็นขวัญกาลังแก่พนักงาน กองช่าง
ในการปฏิบัติหน้าที่

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

2564
ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
รับบริการของกองช่าง

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
กองช่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2561
3 ครุภัณฑ์จราจร

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์จราจรสาหรับ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ป้าย
หยุดตรวจสามเหลี่ยม
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
จานวน 2 ป้าย

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

ชื่อโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่งกองช่าง

จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
พนักงานจ้างกองสาธารณะและ
สิ่งแวดล้อม จานวน 5 อัตรา

เทศบาลฯ

ที่

(59)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง
ของกองช่าง

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

5 เงินเดือนพนักงานกองช่าง

เทศบาลฯ

2563

ตัวชี้วัด (kpi)
ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

(58) 50,000
(59) 50,000

จ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างที่สังกัดกอง
สาธารณสุขฯ จานวน 5
อัตรา

จ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานเทศบาลสามัญ
และเป็นเงินปรังปรุง
เงินเดือน

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

600,000

600,000

600,000

600,000

(58) 432,000
(59) 432,000
(60) 432,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

2562

2563

2564

943,080

814,440

814,440

814,440

(59) 943,080
(60) 943,080

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 943,080

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กองช่าง
เทศบาลตาบลแม่สะเรียงมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

2564

(60) 50,000

วัตถุประสงค์

4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
กองสาธารณสุขฯ

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการบริหารงาน
เทศบาลในภาพรวม

2562

ผลที่คาดจะได้รับ

2564

20,000

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

2563

(58)

2561
3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง กองช่าง

2562

ตัวชี้วัด (kpi)

(60)

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

เพื่อให้ครุภัณฑ์
กองช่าง
ยานพาหนะและขนส่งกอง
ช่างสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อเป็นกาลังใจในการ
กองสาธารณสุขฯ
ทางานเจ้าหน้าที่สังกัดกอง
สาธารณะสุข

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อเป็นกาลังใจในการ
กองช่าง
ทางานของพนักงานกองช่าง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

6 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ กองช่าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของกองช่าง

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

5,000

5,000

5,000

5,000

(58) 5,000

ร้อยละของงานที่ปฏิบัติ
ได้มากขึ้น

ผลที่คาดจะได้รับ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานกองช่าง

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

(59) 5,000
(60) 5,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

7 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจงานจ้าง

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง

จ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจงาน
จ้าง

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

8 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
กองช่าง

ชื่อโครงการ

จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษา
บุตรของพนักงานเทศบาล

2562

2563

2564

5,000

5,000

5,000

5,000

(58) 5,000
(59) 5,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของ
พนักงานเทศบาล

2561

2562

2563

2564

30,000

30,000

30,000

30,000

(58) 30,000
(59) 30,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

9 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
กองช่าง
เดินทางไปราชการของ
ไปราชการของพนักงานและ
พนักงานและลูกจ้าง
ลูกจ้างกองช่าง
กองช่าง

2562

2563

2564

30,000

30,000

30,000

30,000

(59) 30,000
(60) 30,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 30,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 30,000

วัตถุประสงค์

เทศบาลฯ

2561

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 5,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อการทางานตรวจการ
จ้างอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ

เป็นช่วยเหลือการศึกษาง กองช่าง
บุตรของพนักงานเทศบาล

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อการปฏิบัติราชการ
กองช่าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

10 ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนกองช่าง

จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนการประชุม อบรม และค่าลงทะเบียนการ
ประชุม อบรม สัมมนา
สัมมนา ฯลฯ
ฯลฯ
เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

11 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน
กองช่าง

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานกองช่าง

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการพนักงานกองช่าง
7 คน

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

35,000

35,000

35,000

35,000

(58) 35,000
(59) 35,000
(60) 35,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

วัตถุประสงค์

2561

2562

2563

2564

588,000

588,000

588,000

588,000

(58) 588,000
(59) 588,000

12 ค่าป่วยการในการพิสูจน์รังวัด จ่ายเป็นค่าพิสูจน์รังวัด ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จ่ายเป็นค่าพิสูจน์รังวัด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ที่

ชื่อโครงการ

2561

2562

2563

2564

5,000

5,000

5,000

5,000

(58) 5,000

(60) 5,000

วัตถุประสงค์

13 ค่าจ้างเหมาล้างอัดภาพ

เทศบาลฯ

จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ล้าง
อัด ภาพ กองช่าง

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการ ล้าง อัด ภาพ
กองช่าง

2562

2563

2564

2,000

2,000

2,000

2,000

(59) 2,000
(60) 2,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 2,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(59) 5,000

เทศบาลฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 588,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อการปฏิบัติราชการ
กองช่าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อเป็นกาลงใจในการ
ทางานของพนักงาน

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อเป็นกาลังใจในการ
กองช่าง
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อการปฏิบัติราชการ
กองช่าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

14 ค่าจ้างเหมาส่งตรวจ
คุณภาพน้า

เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการน้า จ้างเหมาส่งตรวจ
คุณภาพของน้าในเขต
เทศบาล

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

15 ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน(ไฟฟ้าสาธารณะ)

ชื่อโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะฯลฯตั้งจ่ายจาก อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ
ของเทศบาลฯ
รายได้

ชื่อโครงการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ชารุดเสียหาย

วัตถุประสงค์

17 ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน(ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง)
เทศบาลฯ

2563

2564

5,000

5,000

5,000

5,000

(58) 5,000
(59) 5,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา
และซ่อมแซม ครุภัณฑ์
ที่ชารุดเสียหายของกอง
ช่าง

2562

2563

2564

40,000

40,000

40,000

40,000

(58) 30,000
(59) 30,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ถนน
สะพาน ทางเท้า รางระบายน้า
ฯลฯ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา
และซ่อมแซม ทรัพย์สิน
ทิ่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ของเทศบาลฯ

2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

(58) 50,000
(59) 50,000
(60) 50,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562

2563

2564

200,000

200,000

200,000

200,000

(59) 200,000
(60) 200,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 200,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

เป้าหมายและผลผลิต

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของ
เทศบาล

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

2562

(60) 30,000

วัตถุประสงค์

16 ค่าบารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินกองช่าง(ครุภัณฑ์)

2561

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 5,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี กองช่าง

ผลที่คาดจะได้รับ
ทรัพทย์สินได้รับการ
บารุงรักษาให้สามารถใช้
งานได้ดี

ผลที่คาดจะได้รับ
ทรัพทย์สินได้รับการ
บารุงรักษาให้สามารถใช้
งานได้ดี

ผลที่คาดจะได้รับ
ทรัพทย์สินได้รับการ
บารุงรักษาให้สามารถใช้
งานได้ดี

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

18 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์กองช่าง

จ่ายเป็นค่าหมึกเครือ่ งถ่าย
เอกสาร

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จ่ายเป็นค่าหมึกเครือ่ ง
ถ่ายเอกสาร

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

10,000

10,000

10,000

10,000

(58) 10,000
(59) 10,000
(60) 10,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

19 วัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง

จ่ายเป็นค่าตลับหมึกแผ่นดิสก์
และอุปกรณ์เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

จ่ายเป็นค่าตลับหมึก
แผ่นดิสก์และอุปกรณ์
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ฯลฯ

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

20 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
กองช่าง

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(58) 20,000
(59) 20,000
(60) 20,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ที่

ชื่อโครงการ

2561

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(58) 20,000

(60) 20,000

วัตถุประสงค์

21 ค่าวัสดุสานักงานกองช่าง

เทศบาลฯ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

จ่ายเป็นค่าจ้ดซื้อกระ
จ่ายเป็นค่าจ้ดซื้อกระดาษถ่าย
เอกสาร ปากกา ดินสอ เครือ่ งคิด ดาษถ่ายเอกสาร ปากกา
ดินสอ เครือ่ งคิดเลข ไส้
เลข ไส้แม็ก ฯลฯ
แม็ก ฯลฯ

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(59) 20,000
(60) 20,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 20,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(59) 20,000

เทศบาลฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
มีหมึกเครือ่ งถ่ายเอกสาร
พร้อมในการทางาน

ผลที่คาดจะได้รับ
มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
พร้อมในการใช้งาน

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ

มีวัสดุยานพาหนะใช้อย่าง กองช่าง
มีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ
มีวัสดุสานักงานใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

22 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ สาหรับใช้ในกิจการในเขต
เทศบาล

จ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ สาหรับใช้ใน
กิจการในเขตเทศบาล

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

23 ค่าวัสดุก่อสร้าง

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
สาหรับใช้ในกิจการในเขต
เทศบาล

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง สาหรับใช้ใน
กิจการในเขตเทศบาล

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

(58) 50,000
(59) 50,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

จ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ต่าง ๆ

2561

2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

(58) 50,000
(59) 50,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

25 วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อ จ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง
ลื่นกองสาธารณสุขฯ
และหล่อลื่นต่าง ๆ

จ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามัน
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ต่าง ๆ กองสาธารณสุขฯ

2562

2563

2564

100,000

100,000

100,000

100,000

(58) 100,000
(59) 100,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562

2563

2564

400,000

400,000

400,000

400,000

(59) 400,000
(60) 400,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 400,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 100,000

วัตถุประสงค์

เทศบาลฯ

2563

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ชื่อโครงการ

2562

(60) 50,000

24 วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อ จ่ายเป็นค่าวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง
ลื่นกองช่าง
และหล่อลื่นต่าง ๆ

ที่

2561

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 50,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

มีวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
กองช่าง
สาหรับใช้ในกิจการในเขต
เทศบาล

ผลที่คาดจะได้รับ
มีวัสดุก่อสร้าง สาหรับใช้
ในกิจการในเขตเทศบาล

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อความพร้อมในการ
ปฎิบัติงาน

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อความพร้อมในการ
ปฎิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

26 ค่าวัสดุขยะ

เพื่อจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับขยะ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จัดซื้อวัสดุขยะ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

400,000

500,000

500,000

500,000

(58) 400,000
(59) 400,000

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

27 ค่าน้าประปากองช่าง

จ่ายเป็นค่าน้าประปาที่ใช้ใน
อาคารสาธารณะและบริการ
สวนหย่อมเทศบาลฯ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

28 ค่ากระแสไฟฟ้ากองช่าง

จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในส่วน
ที่กองช่างรับผิดชอบ

จ่ายเป็นค่าน้าประปาที่
ใช้ในอาคารสาธารณะ
และบริการสวนหย่อม
เทศบาลฯ

ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้
บริเวณสวนหย่อมและ
ป้ายท่องเที่ยว ซุ้มเฉลิม
พระเกียรติฯ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2562

2563

2564

30,000

30,000

30,000

30,000

(58) 30,000
(59) 30,000
(60) 30,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

(58) 50,000
(59) 50,000
(60) 50,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

เทศบาลฯ

ครุภัณฑ์การเกษตรทุก
ชนิด ที่จาเป็นต่อการใช้
งานกองสาธารณสุขฯ

(58) 10,000
(59) 10,000
(60) 10,000

2562

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2561
29 ครุภัณฑ์การเกษตร

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

การบริหารจัดการขยะมี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

(60) 400,000

เทศบาลฯ

ที่

ร้อยละของการบริหาร
จัดการปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลง

ผลที่คาดจะได้รับ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2563

2564

59,000

59,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
มีน้าประปาที่ใช้ในอาคาร
สาธารณะและบริการ
สวนหย่อมเทศบาลฯ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ

มีกระแสไฟฟ้าที่ใช้บริเวณ กองช่าง
สวนหย่อมและป้าย
ท่องเที่ยว ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติฯ

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อใช้ในกิจการงานกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

30 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุกอง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
ช่าง
วิทยุกองช่าง

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ
สาหรับใช้ในงานกองช่าง

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

35,500

30,000

30,300

10,000

(58) 10,000
(59) 10,000
(60) 10,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

32 ครุภัณฑ์สานักงานกองช่าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน
เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ

จ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ทางาน เก้าอี้ ตู้เก็บ
เอกสาร พัดลมเพดาน
ฯลฯ

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

33 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองช่าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กองช่าง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สาหรับกองช่าง อาทิเช่น
เครือ่ งคอมฯ จอภาพ
ฯลฯ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2562

2563

2564

7,900

42,300

13,000

20,900

(58) 10,000
(59) 10,000
(60) 10,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562

2563

2564

5,800

5,300

5,300

5,300

(58)
(59)
(60)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง

เทศบาลฯ

แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

จัดซื้อครุภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับยานพาหนะ
และขนส่ง ฯลฯ

2562

2563

(59) 20,000
(60) 20,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
กองช่างเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อความพร้อมในการ
ทางาน

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ

มีเครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบ กองช่าง
ตั้งโต๊ะพร้อมเครือ่ งปริน้
เตอร์พร้อมในการปฎิบัติงาน

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

2564
1,000,000

(58) 20,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2561
34 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

เป้าหมายและผลผลิต

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ครุภัณฑ์ได้รับการดูแล
รักษาทาให้งานมี
ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการ ส่งเสริมศักยภาพ
ชุมชนจัดการตนเอง

เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน
ในการบริหารจัดการชุมชน

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ชุมชนทุกชุมชน ทั้ง 9
ชุมชน

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

45,000

45,000

45,000

45,000

(58) 45,000
(59) 45,000

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการ เทศบาลพบ
ประชาชน

ผู้รับผิดชอบ

การบริหารจัดการชุมชน สานักปลัดฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(60) 45,000

เทศบาล

ที่

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
จัดทาโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดทาโครงการเทศบาลสัญจร

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จัดทาโครงการเทศบาล
สัญจร

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

30,000

30,000

30,000

30,000

(58) 30,000
(59) 30,000
(60) 30,000

เทศบาลฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลได้พบปะชุมชน
และรับฟังปัญหาของ
ประชาชน

สานักปลัดฯ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน : แผนงานการพาณิชย์
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

1 โครงการ ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เพื่อจัดตั้งและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง
ให้ได้มาตรฐานและให้บริการ
ประชาชนได้ปกติ

ปรับปรุง ก่อสร้าง โรง
ฆ่าสัตว์ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2562

2563

ตัวชี้วัด (kpi)
2564

250,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลตาบลแม่สะ
เรียง

(58)
(59)
(60)

เทศบาลฯ

เพื่อประชาชนได้บริโภค
เนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย จาก
โรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน

กองสาธารณสุขฯ

แผนงาน : แผนงานงบกลาง
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุน ประกันสังคม

2561

2562

2563

2564

85,000

85,000

85,000

85,000

(58) 85,000
(59) 85,000

เทศบาลฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 85,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อจ่ายสมทบกองทุน
ประกันสังคม

ผู้รับผิดชอบ
งบกลาง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2 เงินสมทบ ก.บ.ท.

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน ก.บ.ท. จ่ายเป็นเงินสบทบ
กองทุน ก.บ.ท.

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

340,090

340,090

340,090

340,090

(58) 340,090
(59) 340,090
(60) 340,090

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

3 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อ
พัฒนาบุคลากร

เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

พนักงานเทศบาลได้
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

2562

ตัวชี้วัด (kpi)

2563

2564

93,000

93,000

(58)
(59)
(60)

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

4 เงินสารองจ่าย

เพื่อเป็นเงินสารองกรณีจาเป็น

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ตั้งงบประมาณเพื่อเป็น
งบสารองจ่าสย

ที่

ชื่อโครงการ

2561

2562

2563

2564

300,000

500,000

500,000

500,000

(58) 300,000

(60) 300,000

วัตถุประสงค์

5 ค่าบารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย
(ส.ท.ท.)
เทศบาลฯ

เพื่อจ่ายเป็นเงินบารุงประจาปี
ของสมาชิกสมาคมฯ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จ่ายเป็นค่าบรุงประจาปี
ของสมาชิกสมาคมฯ

2562

2563

2564

33,940

33,940

33,940

33,940

(59) 33,940
(60) 33,940

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 33,940

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

(59) 300,000

เทศบาลฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการของเทศบาล
ในภาพรวม

เทศบาลตาบลแม่สะ
เรียงเป็นสมาชิก
สมาคมที่มีส่วนร่วม

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อจ่ายสมทบกองทุน
ก.บ.ท.

ผลที่คาดจะได้รับ
บุคลากรได้รับการพัฒนา
กลับมาทางานให้องค์กร

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
งบกลาง

ผู้รับผิดชอบ
งบกลาง

ผู้รับผิดชอบ

การช่วยเหลือประชาชนใน งบกลาง
กรณีฉุกเฉินเร่งด่วนมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เทศบาลได้รับประโยชน์
งบกลาง
จากการเป็นสมาชิกสมาคม
ในด้านต่างๆ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

6 ค่าใช้จ่ายในการชาระหนี้เงินกู้ เพื่อชาระหนี้เงินกู้ประจาปี

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ชาระหนี้เงินกู้ของ
เทศบาล

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

1,700,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

(58) 1,700,000
(59) 1,700,000
(60) 1,700,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมาย
จราจร

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ค่าปรับผู้กระทาผิด
กฎหมายจราจร

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(58) 20,000
(59) 20,000
(60) 20,000

เทศบาลฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ
ยอดหนี้ลดลง

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
งบกลาง

ผู้รับผิดชอบ

ค่าปรับกระทาผิดกฎหมาย งบกลาง
จราจร

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท ในเขตจังหวัด 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณะสุข สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

โครงการ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านสุขภาพ ทุก
กลุ่มวัย 3 อ 2 ส
ชุมชนบ้านโป่งใน

เพื่อปรับปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
สุขภาพของประชาชน

จัดกิจกรรม 3 อ 2 ส
(58)
(59)
(60)

ตัวชี้วัด (kpi)

2562

2563

2564

90,000

90,000

90,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของเทศบาล

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ประชาชนมีพฤติกรรมด้าน กองสาธารณสุขฯ
สุขภาพที่ดีขึ้น

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการ พัฒนาคุณภาพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในชุมชน เข้าสู่
โรงเรียนแม่สะเรียง
ปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการ ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทา
โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

ชื่อโครงการ

2561

2562

2563

2564

80,000

80,000

80,000

80,000

(58) 80,000
(59) 80,000

วัตถุประสงค์

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จัดทาโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การทาโครงการควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

เทศบาลฯ

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและ กองสาธารณสุขฯ
สุขภาพจิตที่ดี

(60) 80,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

2561

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(58) 20,000

ร้อยละของผู้ติดเชื้อ
ไข้เลือดออกลดลง

ผลที่คาดจะได้รับ
มีโครงการควบคุมและ
ป้องกันโรค ไข้เลือดออก

ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

(59) 20,000
(60) 20,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

ตัวชี้วัด (kpi)

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

30,000

30,000

30,000

30,000

(58) 30,000

ร้อยละของสุนัขที่ได้รับ
การฉีดวรรคซีน

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

สามารถป้องกันโรคพิษ
กองสาธารณสุขฯ
สุนัขบ้าในเขตเทศบาลฯได้

(59) 30,000
(60) 30,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการ รักน้า รักป่า รัก
แผ่นดิน

เทศบาลฯ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรัก
ความสะอาด

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จัดกิจกรรมบ้านเมือง
น่าอยู่ น่ามอง ในเขต
เทศบาลฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

(58) 50,000
(59) 50,000
(60) 50,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
จัดทาโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ
สร้างเมืองน่าอยู่เป็นที่
ประทับใจนักท่องเที่ยว

ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการฟิตเนส ออกกาลัง
กายของชุมชน

เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน
ได้ออกกาลังกายทุกวัน

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
เครือ่ งออกกาลังกายฟิต
เนสประจาชุมชน (สวน
สุขภาพ)

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

(58) 50,000
(59) 50,000

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการดาเนินงาน

ผลที่คาดจะได้รับ
สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

(60) 50,000

ชุมชนบ้านโป่งนอก

แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการ บริหารจัดการขยะ เพื่อการบริการจัดการขยะอย่าง
มูลฝอย
มีประสิทธิภาพ

บริการจัดการขยะ
ภายในเขตเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการ ปรับปรุงขุดลอก
รางระบายน้า

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

200,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

(58) 200,000
(59) 200,000

ร้อยละของการบริหาร
จัดการปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลง

ผลที่คาดจะได้รับ
การบริหารจัดการขยะมี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

(60) 200,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

เพื่อให้นาไหลผ่านได้สะดวก

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
รางระบายน้าในเขต
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

(58) 50,000
(59) 50,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ให้บริการ

ผลที่คาดจะได้รับ
น้าไหลผ่านได้สะดวกลด
กลิ่นเน่าเหม็น

ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

(60) 50,000

เทศบาลฯ

แผนงาน : แผนงานการเกษตร
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เกียรติ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

2561

2562

2563

2564

3,000

3,000

3,000

3,000

(58) 3,000
(59) 3,000

เทศบาลฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 3,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
จัดทาโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ
เป็นการเทิดพระเกียรติ
และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

ผู้รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

แผนงาน : แผนงานการพาณิชย์
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการ อาหารสะอาด
รสชาติอร่อย

เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้านอาหาร
ปลอดภัย

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ร้านค้าในเขตเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(58) 20,000
(59) 20,000

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้บริโภคต่อร้านค้า
ในแม่สะเรียง

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ประชาชนได้บริโภคอาหาร กองสาธารณสุขฯ
ปลอดภัย

(60) 20,000

เทศบาลฯ

แผนงาน : แผนงานงบกลาง
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการ หลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า(สปสช.)

เพื่อจ่ายสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจากงบประมาณ
ที่ได้รับจากกองทุน
สปสช.

เทศบาลฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

70,000

70,000

70,000

70,000

(58) 70,000
(59) 70,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ประสบความสาเร็จในด้าน งบกลาง
การบริการกองทุน

(60) 70,000

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท ในเขตจังหวัด 3. การพัฒนาคุณภาพคนสังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ
4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา กีฬาและ นันทนาการ

แผนงาน : แผนงานการศึกษา
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

1 โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในการป้องกันและแก้ไข
การตั้งครรภ์ในวัยรุน่
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่
เทศบาลฯ

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุน่

20,000
(58) 20,000
(59) 20,000
(60) 20,000

2562

2563

ตัวชี้วัด (kpi)

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

2564
ร้อยละของความรู้
ความเข้าใจของ
เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ

ลดการป้องกันและแก้ไข กองการศึกษา
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2 อาหารเสริมนม โรงเรียนทอง เพื่อส่งเสริมโภชนาการแก่เด็ก
สวัสดิ์วิทยาคาร และ
นักเรียน
โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง
บ้านโป่ง
ร.ร.ทองสวัสดิ์ และ ร.ร. บ้านโป่ง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการ จัดงานวันเด็ก

เพื่อให้เด็กเยาวชนได้เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จัดซื้ออาหารเสริมนม
โรงเรียนทองสวัสดิ์
วิทยาคาร และโรงเรียน
อนุบาลแม่สะเรียงบ้าน
โป่ง

2561

2562

2563

2564

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

(58) 1,300,000
(59) 1,300,000

ระดับโภชนาการที่เด็ก
ได้รับเป็นไปตาม
มาตรฐาน

ผลที่คาดจะได้รับ
เด็กนักเรียนได้รับ
โภชนาการที่ดี

ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา

(60) 1,300,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

ตัวชี้วัด (kpi)

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

100,000

100,000

100,000

100,000

(58) 100,000

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีใน กองการศึกษา
วันข้างหน้า

(59) 100,000
(60) 100,000

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการ ส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชนในทาง
สร้างสรรค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็ก ส่งเสริมกิจกรรม การ
รวมกลุ่มเด็กเยาวชน
และเยาวชน
เช่น กลุ่มข่วงนี้ดีแต้ ฯลฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(58) 20,000

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

(59) 20,000

ผลที่คาดจะได้รับ
กลุ่มเด็กและเยาวชนได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
เทศบาล

ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา

(60) 20,000

เทศบาลฯ

แผนงาน : แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

1 โครงการ กีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เทศบาลฯ

เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย

เป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์ระดับจังหวัด

350,000
(58) 350,000
(59) 350,000
(60) 350,000

2562

2563

ตัวชี้วัด (kpi)

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

2564
ระดับความพึงพอใจ
ของพนักงานเทศบาล
ในการเข้าร่วมโครงการ

การออกกาลังกายทาให้
สุขภาพดีพร้อมให้บริการ
แก่ประชาชน

กองการศึกษา

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการ กีฬาเทศบาลชุมชน เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย
สัมพันธ์ ครัง้ ที่ 15
ให้มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลยา
เสพติด

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ชุมชนในเขตเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

220,000

220,000

220,000

220,000

(58) 220,000
(59) 220,000

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

3 โครงการ กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายให้ จัดกิจกรรมการแข่งขัน
อาเภอแม่สะเรียง
กีฬาระหว่าง
ร่างกายแข็งแรง

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

100,000

100,000

100,000

100,000

(58) 100,000
(59) 100,000

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการ อุปกรณ์กีฬาเพื่อ
สุขภาพ (ลูกเปตอง )

ชื่อโครงการ

เพื่อออกกาลังกายด้วยกีฬาเปตอง ลูกเปตอง 4 ชุด จานวน
24 ลูก (ชุมชนจองคา+
มะขามจุม)

เทศบาลฯ

กองการศึกษา

ระดับความพึงพอใจ
ของพนักงานเทศบาล
ในการเข้าร่วมโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ
การออกกาลังกายทาให้
สุขภาพร่างกายดีพร้อม
ให้บริการประชาชน

ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

15,000

15,000

15,000

15,000

(58) 15,000
(59) 15,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ
จัดทาโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ
ประชาชนในชุมชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
จากการเล่นกีฬา

ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา

(60) 15,000

วัตถุประสงค์

7 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ
ด้วยกีฬาต้านยาเสพติด แม่
สะเรียงพรีเมียร์ลีก

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ชุมชนมะขามจุม+ชุมชนจองคา

ที่

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงจากการ
แข่งขันกีฬา

ผู้รับผิดชอบ

(60) 100,000

เทศบาลฯ

ที่

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ
เข้าร่วมโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

(60) 220,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย
ห่างไกลยาเสพติด

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ฟุตบอล
7 คน แม่สะเรียง
พรีเมียร์ลีก

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

15,000

15,000

15,000

15,000

(58) 15,000
(59) 15,000
(60) 15,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ
จัดทาโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ
การออกกาลังกายทาให้
สุขภาพดีพร้อมให้บริการ
ประชาชน

ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

9 โครงการ บาสเก็ตบอล
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่น
เทศบาลฯ คัพ ต้านยาเสพติด กีฬาต้านยาเสพติด
ครัง้ ที่ 9

เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปในเขตเทศบาล

ชื่อโครงการ

2561

2562

2563

2564

25,000

25,000

25,000

25,000

(58) 25,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย
จากการเล่นกีฬาปิงปอง

ประชาชนและเยาวชน
ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน

2562

2563

ตัวชี้วัด (kpi)

วัตถุประสงค์

10 โครงการ แข่งขันกีฬา อบจ.
แม่ฮ่องสอนคัพ

20,000

ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

(58) 20,000

เพื่อฝึกอบรมทักษะการเล่น
ฟุตบอลแก่เยาวชน

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
เยาชนในอาเภอแม่สะ
เรียง จานวน 30 คน

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(58) 30,000
(59) 30,000

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

11 โครงการ แข่งขันกีฬาฟุตบอล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เยาวชนเล่นกีฬาต้านยา
เยาวชนและประชาชน แห่ง เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง ต้านยา เสพติด
ประเทศไทย
เสพติด
เทศบาลฯ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ประชาชนและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

ร้อยละของเยาวชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมมี
ทักษะฟุตบอลเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เพิ่มทักษะการเล่นฟุตบอล กองการศึกษา
แก่เยาวชนสู่นักฟุตบอล
อาชีพในอนาคต

(60) 30,000

เทศบาลฯ

ที่

กองการศึกษา

(60) 20,000

เทศบาลฯ

ชื่อโครงการ

เยาวชนและประชาชน
ห่างไกลจากยาเสพติด

ผู้รับผิดชอบ

2564

(59) 20,000

ที่

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ
จัดทาโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

(60) 25,000

วัตถุประสงค์

10 โครงการ เทเบิลเทนนิส
เทศบาลคัพ ครัง้ ที่ 1

ตัวชี้วัด (kpi)

(59) 25,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

25,000

25,000

25,000

25,000

(58) 20,000
(59) 20,000
(60) 20,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ
จัดทาโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ประชาชนเล่นกีฬาแทนยา กองการศึกษา
เสพติด

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

11 โครงการ จัดการแข่งขันฟุต
ซอลเทศบาลตาบลแม่สะ
เรียงคัพ ครัง้ ที่ 1

เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายสู่
ระดับสากล

ประชาชนทั่วไปในเขต
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง

2562

ตัวชี้วัด (kpi)

2563

2564

30,000

30,000

(58)
(59)

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนในการ
จัดทาโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ประชาชนในเขตเทศบาลมี กองการศึกษา
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

(60)

เทศบาลฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท ในเขตจังหวัด 1.การพัฒนาระบบโครงการสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2561
ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา
และซ่อมแซมซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ จานวน 2 ซุ้ม

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2563

ตัวชี้วัด (kpi)
ระดับความพีงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

(58)
(59)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

โครงการ ต่อเติมอาคารศูนย์ เพื่อต่อเติมอาคารศูนย์ป้องกัน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ และบรรเทาสาธารณภัย
ภัยเทศบาลตาบลแม่สะเรียง เทศบาลตาบลแม่สะเรียง

ต่อเติมอาคารศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยขนาดกว้าง 12
เมตร ยาว 14 เมตร

2562
400,000

(58)
(59)
(60)

2563

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

2564

150,000

2561

เทศบาลฯ

2562

(60)

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ตัวชี้วัด (kpi)

เพื่อถวายความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์อย่างสม
พระเกียรติ

ผลที่คาดจะได้รับ

กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ

2564
ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของเทศบาล

อาคารศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองช่าง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการ ก่อสร้างราง
ระบายน้าพร้อมฝาปิด ถ.
แหล่งพาณิชย์ ซอย 3 ข้าง
บ้านนายคา สุขเจริญ

เพื่อการระบายน้าได้ดีขึ้น
ป้องกันน้าท่วมขัง

รางระบายน้า กว้าง 0.6
ม. ลึก 0.6 ม.พร้อมฝา
ปิด ยาว 100 ม.

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2562

2563

2564

400,000

400,000

400,000

400,000

(58)
(59)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ถนน คสล. ขนาดกว้าง
2.5 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 120 เมตร

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันน้าไหลหลากในฤดูฝน ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. พร้อมฝาปิด ถนน
อารีย์นิเวศน์ ซอย 11

การระบายน้าได้ดีขึ้น และ กองช่าง
ป้องกันน้าท่วม

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

2564
ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

(59)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562

2563

ตัวชี้วัด (kpi)

ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวก ปลอดภัย
มากขึ้น

กองช่าง

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

2564

400,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

(58) 300,000
(59) 300,000

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสุสานคริสเตียน

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
สุสานคริสเตียนได้รับ
การพัฒนาปรับปรุง

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(58) 20,000
(59) 20,000

ชุมชนคริสเตียน

ผู้รับผิดชอบ

ประชาชนในชุมชนได้มีราง กองช่าง
ระบายน้าและลดปัญหา
น้าท่วมในบริเวณดังกล่าว

(60) 300,000

วัตถุประสงค์

1 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์
สุสานคริสเตียน

2563

(58)

เป้าหมายและผลผลิต

ชุมชนมะขามจุม

ชื่อโครงการ

2562

ตัวชี้วัด (kpi)

200,000

2561
1 โครงการ ก่อสร้างราง
ระบายน้าพร้อมฝาปิด ถนน
แม่สะเรียง ซอย 11

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

(60)

ชุมชนบ้านโป่งนอก

ที่

2561

2561
1 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อก่อสร้างถนนเสริมไหล่ทาง
ถนนแหล่งพาณิชย์
ถนนแหล่งพาณิชย์ชุมชนบ้าน
โป่งนอก

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

(60)

ชุมชนบ้านโป่งใน

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

(60) 20,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

สุสานคริสเตียนมีความเป็น กองช่าง
ระเบียบเรียบร้อย

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการ ก่อสร้างลาเหมือง เพื่อการระบายน้าได้ดีขึ้น และ
คอนกรีตเสริมเหล็กหางเวียง ป้องกันน้าท่วม
ต่อจากของเดิมสู่น้ายวม

ลาเหมือง กว้าง 1.20 ม.
ลึก 1 ม. ระยะทาง
300 ม. ปีละ 100 เมตร

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการ ก่อสร้างราง
ระบายน้า ซอย 2 (หลังวัด
จองคา)

ชื่อโครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

รางระบายน้า ขนาด
กว้าง 0.4 ม. ลึก 0.4 ม.
พร้อมฝาปิด ยาว 100
ม.

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

2 โครงการ ปรับปรุงฝาท่อราง เพื่อความสะดอกปลอดภัยใน
ระบายน้าหลังหมู่บ้านซ่อย การสัญจรไปมาของประชาชน
สมบัติทัวร์ ซอย 9
ชุมชนมะขามจุม

2563

2564

350,000

350,000

350,000

350,000

(58) 350,000
(59) 350,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ
ระบายน้าได้ดีขึ้นและ
ป้องกันน้าท่วมได้

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

งบประมาณและที่ผา่ นมา

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

250,000

250,000

250,000

250,000

(58) 300,000
(59) 300,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ
แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

(60) 300,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

350,000

350,000

350,000

350,000

(58) 350,000
(59) 350,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

น้าไหลผ่านได้ดี ประชาชน กองช่าง
ได้รับประโยชน์ และ
สิ่งแวดล้อมดี

(60) 350,000

ชุมชนบ้านทุ่ง

ชื่อโครงการ

2562

เป้าหมายและผลผลิต

1 โครงการ ก่อสร้างลาเหมือง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ลาเหมือง คสล.ซอย 4
คสล. ต่อจากร้าน เค.ซี.ซี ถึง จากน้าและสิ่งแวดล้อมที่ดีใน
ขนาดกว้าง 1 เมตร หนา
ลาเหมืองกลาง(หลังศาล)
0.12 ม.
ชุมชน

ที่

2561

เป้าหมายและผลผลิต

ชุมชนจองคา

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 350,000

ชุมชนมงคลทอง

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ปรับปรุงฝารางและขุด
ลอกท่อระบายน้า

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

200,000

200,000

200,000

200,000

(58)
(59)
(60)

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ
ประชาชนเดินทางสัญจร
ไปมาได้สะดวกและ
ปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการ ก่อสร้างลาเหมือง เพื่อระบายน้าและมีใช้ใน
ต่อจากของเดิมหลังบ้าน ด.ต. การเกษตร
เกษตร เสมอกิจ

ลาเหมือง 100 เมตร
ต่อจากจุดเดิมลงน้ายวม
(หลังบ้าน ดต.เกษตร
เสมอกิจ)

ชุมชนจองคา

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

2562

2563

2564

100,000

100,000

100,000

100,000

(58)
(59)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

วัตถุประสงค์

2 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
ข้างโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยา ได้สะดวกและปลอดภัย
คาร

ชื่อโครงการ

ชุมชนบ้านโป่งนอก

2562

2563

2564

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ถนน คสล. ระยะทาง
10 เมตร

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

(58) 50,000
(59) 50,000

กองช่าง

ผลที่คาดจะได้รับ
สมารถระบายน้าได้ดีและ
การสัญจรไปมาสะดวก

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการดาเนินงาน

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง
อย่างสะดวกและปลอดภัย

(60) 50,000

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

2 โครงการ ก่อสร้างท่อ
ระบายน้า เชื่อมต่อ อบต.
บ้านกาศ

ตัวชี้วัด (kpi)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ชุมชนบ้านทุ่ง

ที่

มีลาเหมืองระบายน้าได้ดี
และใช้ในการเกษตร

ผู้รับผิดชอบ

(60)

ชุมชนมงคลทอง

ชื่อโครงการ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

(60)

2 โครงการ ก่อสร้างถนน
ก่อสร้างถนน พร้อมราง 1,000,000
สร้างรางระบายน้า คสลและ
พร้อมรางระบายน้า ถนน
ซ่อมแซมถนนซอย 5 และซอย 2 ระบายน้า ถนนแสนทอง (58)
แสนทอง ซอย 1 ถนนแม่สะ
ซอย 1 ถนนแม่สะเรียง (59)
เรียง ซอย 3 และซอย 5
ซอย 3 และซอย 5

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

ป้องกันน้าท่วมและระบายน้าได้
ดีขึ้น

ก่อสร้างท่อระบายน้า
เชื่อมต่อเชต อบต.บ้าน
กาศ

300,000
(58)
(59)
(60)

2562

2563

ตัวชี้วัด (kpi)

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

2564
ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของ
เทศบาล

แก้ไขปัญหาน้าท่วมได้ดีขึ้น กองช่าง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2561
2 โครงการ ทารางระบายน้า
พร้อมฝาปิดห้วยโป่ง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้าห้วยโป่งที่ล้น
ออกมาช่วงฤดูฝน

รางระบายน้า ขนาด
1,000,000
กว้าง 0.6 ม. ลึก 0.6 ม. (58) 1,000,000
พร้อมฝาปิด และเท
(59) 1,000,000
ถนนด้านข้าง ยาว 40 ม.

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก
ข้างบ้านนายมูล ราชนารินทร์ และปลอดภัย

ชื่อโครงการ

2562

2563

2564

1,000,000

1,000,000

1,000,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ก่อสร้างถนน คสล.
ระยะทางประมาณ 300
เมตร

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

300,000

300,000

300,000

300,000

(58) 300,000
(59) 300,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

3 โครงการ ก่อสร้างห้องน้าโรง เพื่อให้มีห้องน้าไว้รองรับผู้มาใช้ ก่อสร้างห้องน้าโรงฆ่า
ฆ่าสัตว์
บริการโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ สัตว์

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการดาเนินงาน

2562

2563

ตัวชี้วัด (kpi)

วัตถุประสงค์

3 โครงการ ขุดลอกลาน้ายวม
ชุมชนจองคา

180,000

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

(58)

เพื่อป้องกันพื้นที่การเกษตร
จากน้ากัดเซาะตลิ่งลาน้ายวม

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ขุดลอกลาน้ายวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

100,000

100,000

100,000

10,000

(58) 100,000
(59) 100,000

ชุมชนจองคา

กองช่าง

ผลที่คาดจะได้รับ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อสุขลักษณะที่ดีของโรง กองช่าง
ฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐานและ
สะอาด

(60)

เทศบาลฯ

ชื่อโครงการ

คนในชุมชนไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากน้าที่ล้น
จากลาห้วย

ผู้รับผิดชอบ

2564

(59)

ที่

ผลที่คาดจะได้รับ

(60) 300,000

ชุมชนบ้านโป่งใน

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 1,000,000

ชุมชนคริสเตียน

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

(60) 100,000

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการดาเนินงาน

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ป้องกันน้ากัดเซาะแนว
กองช่าง
ตลิ่งพื้นที่เกษตรไม่เสียหาย

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการ ก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. ซอย 4
เชื่อมต่อชุมชนมะขามจุม
(บ้านทุ่ง)

เพื่อระบายน้าและมีน้าใช้ใน
การเกษตร

รางระบายน้า กว้าง
1.20 ม. ลึก 1 ม. ยาว
100 ม.

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการ ก่อสร้างราง
เพื่อก่อสร้างรางระบายน้าเพื่อ
ระบายน้า ตั้งแต่หน้าบ้าน
ป้องกันน้าท่วม
ประธานชุมชนถึงบริเวณร้าน
เหล็ก

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2562

2563

2564

350,000

350,000

350,000

350,000

(58)
(59)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

รางระบายน้าตั้งแต่หน้า
บ้านประธานชุมชนถึง
บริเวณร้านเหล็ก

2561

2562

2563

2564

300,000

300,000

300,000

300,000

(58) 300,000
(59) 300,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ปรับปรุงขยายราง
ระบายน้าให้กว้างขึ้น

วัตถุประสงค์

ชุมชนมะขามจุม

เพื่อป้องกันน้าท่วม

2563

เพื่อให้การระบายน้าได้ดี
ขึ้น ป้องกันน้าท่วม

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ตัวชี้วัด (kpi)

ผลที่คาดจะได้รับ

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการดาเนินงาน

สามารถระบายน้าได้ดี
ป้องกันน้าท่วม

ตัวชี้วัด (kpi)

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ

2564
500,000

(58)

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

สามารถแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมและระบายน้าได้ดี

กองช่าง

(60)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

3 โครงการ ก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล. ถ.แหล่ง
พาณิชย์ ซอย 3 (ข้างโรง
น้าแข็งศรีสวัสดิ)์

2562

(59)

ชุมชนคริสเตียน

ชื่อโครงการ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

(60) 300,000

2561
3 โครงการ ปรับปรุง ขยายราง เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและ
ระบายน้าของถนนหน้า สนง. ระบายน้าได้ดี
เกษตร โบสถ์ร่มเกล้า พร้อม
ตระแกรงเหล็กฝาปิด

ที่

2561

เป้าหมายและผลผลิต

ชุมชนบ้านโป่งนอก

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

(60)

ชุมชนบ้านทุ่ง

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

รางระบายน้า กว้าง 0.6
ม. ลึก 0.6 ม.พร้อมฝา
ปิด ยาว 100 ม.

(58)
(59)
(60)

ตัวชี้วัด (kpi)

2562

2563

2564

400,000

400,000

400,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ
แก้ไขปัญหาน้าท่วม

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

4 โครงการ บ่อบาบัดน้าเสียใน เพื่อก่อสร้างบ่อบาบัดน้าเสีย
ชุมชน(หางเวียง)

บ่อบาบัดน้าเสียของ
เทศบาลบริเวณหางเวียง

2562

2563

ตัวชี้วัด (kpi)
3,000,000

(58)

วัตถุประสงค์

4 โครงการ ขยายเขตไฟฟ้า
ชุมชนคริสเตียน

เพื่อให้บริการสาธารณ
ครอบคลุมประชากรในชุมชน

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ขยายเขตไฟฟ้า ชุมชนค
ริสเตียน

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

150,000

150,000

150,000

150,000

(58) 150,000
(59) 150,000
(60) 150,000

ชุมชนคริสเตียน

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการ ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.หน้าบ้านนาย
บุญช่วย คาทาง

เพื่อการระบายน้าได้ดีป้องกัน
น้าท่วม

ชื่อโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด
กว้าง 2.50 ลึก 1.80
ยาว 10 เมตร

วัตถุประสงค์

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของ
เทศบาล

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

400,000

400,000

400,000

400,000

(58)
(59)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

4 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
ซอย 4 พร้อมรางระบายน้า สะดวก

ถนน กว้าง 4 เมตร ยาว
250 เมตร

2562

2563

กองช่าง

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ กองช่าง
ดีขึ้น

ผลที่คาดจะได้รับ
สามารถระบายน้าได้ดีขึ้น
แก้ไขปัญหาน้าท่วม

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ตัวชี้วัด (kpi)

(58)

(60)

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

2564
600,000

(59)

ชุมชนบ้านทุ่ง

สามาถบาบัดน้าเสียจาก
ครัวเรือนสู่แหล่งน้า
ธรรมชาติ

(60)

ชุมชนบ้านโป่งใน

ที่

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

(60)

ชุมชนมงคลทอง

ชื่อโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

2564

(59)

ที่

ผลที่คาดจะได้รับ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกสบาย
ปลอดภัย

กองช่าง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการ ก่อสร้างราง
เพื่อป้องกันน้าท่วมและท่อ
ระบายน้าข้างบ้าน ด.ต.สวัสดิ์ ระบายน้าอุดตัน
วิเศรษฐ์ขัน

รางระบายน้า กว้าง.
1.20 ม. ลึก 1 ม.
ระยะทาง ประมาณ 50
ม.

ชุมชนบ้านโป่งนอก

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2562

2563

2564

200,000

200,000

200,000

200,000

(58)
(59)

ชุมชนมะขามจุม

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์
สุสานมุสลิม

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสุสานมุสลิม

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562

ตัวชี้วัด (kpi)

2563

2564

300,000

300,000

(58)
(59)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

วัตถุประสงค์

5 โครงการ ก่อสร้างราง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและท่อ
ระบายน้าข้างบ้าน นายมงคล ระบายน้าอุดตัน
วงศ์อ้าย
ชุมชนบ้านโป่งนอก

กองช่าง

ผลที่คาดจะได้รับ
ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

2561

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(58) 20,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ
สุสานมุสลิม มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

(60) 20,000

ชุมชนมุสลิม

ชื่อโครงการ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ตัวชี้วัด (kpi)

(59) 20,000

ที่

แก้ไขปัญหาน้าท่วมและ
ท่ออุดตัน

ผู้รับผิดชอบ

(60)

เป้าหมายและผลผลิต
สุสานมุสลิมได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

(60)

เป้าหมายและผลผลิต
ก่อสร้างรางระบายน้า
พร้อมฝาปิดถนนแหล่ง
พาณิช เชื่อมต่อ ถ.แม่สะ
เรียง ข้างบ้านดาบอมร

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2561
4 โครงการ ก่อสร้างราง
เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจร
ระบายน้า พร้อมฝาปิดถนน ไปมาได้สะดวกปลอดภัย น้าไม่
แหล่งพาณิช (เชื่อมต่อ ถ.แม่ ท่วมขัง
สะเรียง ข้างบ้านดาบอมร)

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
รางระบายน้าขนาด
มาตรฐาน ระยะทาง
150 เมตร

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

600,000

600,000

600,000

600,000

(58)
(59)
(60)

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ
แก้ไขปัญหาน้าท่วมและ
ท่ออุดตัน

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2561
5 โครงการ ก่อสร้างกาแพง
กั้นน้า บ้านลุ่ม

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้า
ท่วม

ก่อสร้างกาแพงกั้นน้า
ระยะที่เหลือ ประมาณ
50 เมตร

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการ ก่อสร้างท่อลอด
เพื่อก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
เหลี่ยม หน้าโรงเรียนบ้านโป่ง ป้องกันน้าท่วม

ชื่อโครงการ

ท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 3
เมตร ลึก 1.8 เมตร ยาว
10 ม.

เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร

วัตถุประสงค์

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

500,000

500,000

500,000

500,000

(58)
(59)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

บริเวณจุดเสี่ยง อาทิเช่น
สามแยกคริสจักรร่ม
เกล้าสามแยกเกษตร
อาเภอแม่สะเรียง ฯลฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

เพื่อป้องกันน้าทะลักเข้า
บ้านเรือนประชาชน

2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

(59)

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้าท่วมได้

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ผลที่คาดจะได้รับ
สามารถระบายน้าได้ดีขึ้น
ป้องกันน้าท่วม

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจร

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

(60)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ก่อสร้างรางระบายน้า
บริเวณซอย ๕ ชุมชน
บ้านโป่งใน

ตัวชี้วัด (kpi)

(58)

2561

ชุมชนบ้านโป่งใน

300,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ชุมชนคริสเตียน

6 โครงการ ก่อสร้างราง
ระบายน้า บริเวณ ซอย ๕

300,000

(59)

2561

ชื่อโครงการ

2564

ผลที่คาดจะได้รับ

(60)

วัตถุประสงค์

5 โครงการ ติดตั้งสัญญาณไฟ
เตือน ในเขตเทศบาลฯ

ที่

300,000

2563

(58)

เป้าหมายและผลผลิต

ชุมชนบ้านโป่งใน

ที่

2562

ตัวชี้วัด (kpi)

(60)

ชุมชนมงคลทอง

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

(58)
(59)
(60)

ตัวชี้วัด (kpi)

2562

2563

2564

200,000

200,000

200,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลตาบลแม่สะ
เรียง

ผลที่คาดจะได้รับ
น้าไหลผ่านได้สะดวก ไม่
ท่วมบ้านเรือนประชาชน

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2561
6 โครงการ ก่อสร้างราง
ระบายน้าพร้อมฝาปิด ถนน
แม่สะเรียง ซอย 12

เพื่อป้องกันน้าไหลหลากในฤดูฝน ก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. พร้อมฝาปิด ซอย
12

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัด (kpi)

2562

2563

2564

300,000

300,000

300,000

(58)
(59)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

6 โครงการ ทาฝาปิดราง
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ระบายน้าถนนหน้าบ้านลุงชม

ทาตระแกรงเหล็กปิดฝา
รางระบายน้า

2562

2563

ตัวชี้วัด (kpi)

วัตถุประสงค์

100,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

(58) 100,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

6 โครงการ ซ่อมแซมศาลาหาง เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิ
เวียงและปรับปรุงภูมิทัศน์
ทัศน์ให้สวยงาม

ซ่อมแซมศาลา และ
200,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ (58)

ตัวชี้วัด (kpi)

2562

2563

2564

200,000

200,000

200,000

(59)

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการ ติดตั้งไฟกิ่งถนนสาย เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
หัวสนามบินฝั่งเทศบาล
ไปมาของประชาชน

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ติดตั้งไฟกิ่งถนนสายหัว
สนามบินฝั่งเทศบาล

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

300,000

300,000

300,000

300,000

(58)
(59)

ชุมชนบ้านโป่งนอก

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อความปลอดภัยของ
กองช่าง
ชุมชนป้องการเกิดอุบัติเหตุ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน กองช่าง
ใจของคนในชุมชน

(60)

ชุมชนมงคลทอง

ที่

กองช่าง

(60) 100,000

ชุมชนคริสเตียน

ชื่อโครงการ

การระบายน้าได้ดีขึ้น
ป้องกันน้าท่วม

ผู้รับผิดชอบ

2564

(59) 100,000

ที่

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

(60)

ชุมชนมะขามจุม

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

(60)

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ประชาชนสัญจรไปมาได้ กองช่าง
อย่างสะดวกและปลอดภัย

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2561
7 โครงการ ซ่อมแซมศาลา
ประจาชุมชนบ้านโป่งใน

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้สามารถ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประจาหมู่บ้านเพื่อใช้
ใช้งานได้ดี
สาธารณะ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

ชื่อโครงการ

เพื่อเพิ่มความสว่างและความ
ปลอดภัยในการเดินทางในเวลา
กลางคืน

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง ภูมิทัศน์
อาคารสานักงาน

2563

2564

50,000

50,000

(59)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารสานักงาน

2562

500,000

2563

2564

500,000

500,000

(58) 50,000

(60) 50,000

19 โครงการ ก่อสร้างห้องน้า
เพื่อให้ประชาชนที่มาออกกาลัง
สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ กายสวนสุขภาพมีห้องน้าใช้

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ก่อสร้างห้องน้าสวน
สุขภาพ จานวน 1 หลัง

2562

2563

2564

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

(59)
(60)

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58)

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลต่อการดาเนิน
โครงการ

ตัวชี้วัด (kpi)

(59) 50,000

วัตถุประสงค์

เทศบาลฯ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ตัวชี้วัด (kpi)

(58)

2561

ชื่อโครงการ

2562

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

เทศบาลฯ

ที่

(59)

(60)

วัตถุประสงค์

17 โครงการ ปรับปรุง ภูมิทัศน์
ภายในอาคารสานักงาน
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

2564
50,000

เป้าหมายและผลผลิต

ชุมชนบ้านโป่งใน

ที่

2563

(58)

2561
8 โครงการ ขยายเขตไฟฟ้า
(บริเวณหน้าบ้านนายน้อง
ถึงบ้านนายประธาน ทะนัน
ชัย )

2562

ตัวชี้วัด (kpi)

ประชาชนใช้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ และ
แลกเปลี่ยนกันในชุมชน

กองช่าง

(60)

ชุมชนบ้านโป่งใน

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของ
เทศบาล

ผลที่คาดจะได้รับ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก ปลอดภัย

ผลที่คาดจะได้รับ
เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม

ผลที่คาดจะได้รับ
ประชาชนได้ออกลังกายมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2561
20 โครงการ ก่อสร้างอาคาร
สานักงานเทศบาลตาบลแม่
สะเรียง

เพื่อรองรับการขยายตัวของ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง

ก่อสร้างอาคาร
สานักงานที่ได้มาตรฐาน

ชื่อโครงการ

2563

10,000,000
(58)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

เพื่อปรับปรุงสนามฟุตซอลให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงสนามฟุตซอล
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง

2562

300,000

ที่

ชื่อโครงการ

2563

2564

300,000

300,000

(58) 300,000

(60) 300,000

วัตถุประสงค์

2561
29 โครงการ ไฟฟ้าสาธารณะ ใน เพื่อความสว่าง และความ
เขตเทศบาลฯ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าส่อง 1,000,000
สว่างถนนในเขตเทศบาล (58) 1,000,000
ถนนแสนทอง วัยศึกษา (59) 1,000,000
ฯลฯ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างบ้านพักสาหรับ
พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่

ก่อสร้างบ้านพัก
สวัสดิการพนักงาน

3,000,000
(58)
(59)

เทศบาลฯ

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของ
เทศบาล

ตัวชี้วัด (kpi)

2562

2563

2564

1,000,000

1,000,000

1,000,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

31 โครงการ ก่อสร้างบ้านพัก
พนักงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

การบริหารงานเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ

กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ

เยาวชนได้มีสถานที่ออก กองช่าง
กาลังกาย ห่างไกลยาเสพติด

ผลที่คาดจะได้รับ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก และปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สิน

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

(60) 1,000,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของ
เทศบาล

ตัวชี้วัด (kpi)

(59) 300,000

เทศบาลฯ

ผลที่คาดจะได้รับ

2564

(60)

วัตถุประสงค์

27 โครงการ ปรับปรุงสนามฟุต
ซอล

2562

ตัวชี้วัด (kpi)

(59)

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

(60)

2562

ตัวชี้วัด (kpi)

2563

2564

3,000,000

3,000,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

การทางานมีประสิทธิภาพ กองช่าง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

35 โครงการ ปรับปรุง
สวนสาธารณะ ตลาดเช้า
เป็นสถานที่ทากิจกรรมและ
ออกกาลังกาย

เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน ปรับปรุงสวนสาธารณะ
เดิมให้มีความสวมงาม
ใจของคนในชุมชน
และเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

ชุมชนมุสลิม

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้เข้าร่วม
กิจกรรมงานกองช่าง

เทศบาลฯ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2563

2564

100,000

100,000

100,000

100,000

(58) 100,000
(59) 100,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

วัตถุประสงค์

42 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซม
สุสานกลาง

เทศบาลฯ

2562

2563

2564

10,000

10,000

10,000

(59) 30,000
(60) 30,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562

2563

2564

250,000

250,000

(58)
(59)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสุสานกลาง จ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ซ่อมแซมสุสานกลาง
เพื่อการสาธารณประโยชน์
อาเภอแม่สะเรียง

2562

2563

2564

150,000

150,000

150,000

150,000

(59) 30,000
(60) 30,000

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของ
เทศบาล

ตัวชี้วัด (kpi)

2561
(58) 30,000

ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ร่วม
กิจกรรมต่อการ
ให้บริการของกองช่าง

ตัวชี้วัด (kpi)

(60)

เทศบาลฯ

ชื่อโครงการ

ตัวชี้วัด (kpi)

(58) 30,000

เป้าหมายและผลผลิต
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ในสานักงาน ห้อง
ประชุมและห้องทางาน

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

สามารถให้บริการ
กองช่าง
ประชาชนในพื้นที่และผู้มา
เยือน

(60) 100,000

2561
38 โครงการ ปรับปรุง ระบบไฟ เพื่อให้การทางานของระบบไฟมี
อาคารสานักงาน
ประสิทธิภาพและประหยัด
พลังงาน

ที่

2562

เป้าหมายและผลผลิต
เพื่อใช้จ่ายในการรับรอง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ
เช่น การประชุม การ
ตรวจเยี่ยม ฯลฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2561
37 ค่ารับรองผู้เข้าร่วมกิจการ
งานกองช่าง

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
เทศบาลในภาพรวม

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อให้การบริหารงานของ กองช่าง
กองช่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

สานักงานเทศบาลสามารถ กองช่าง
ประหยัดไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดจะได้รับ
สุสานกลางได้รับการ
ปรับปรุงดูแล เพื่อการ
สาธารณประโยชน์ได้ดี

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

43 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบ
สุสานกลางอาเภอแม่สะเรียง เรียบร้อย

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
สุสานกลางอาเภอแม่สะ
เรียง ได้รับการปรับปรุง

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(58) 20,000
(59) 20,000

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

64 โครงการ ก่อสร้างและ
ปรับปรุงรางระบายน้า ข้าง
ปั้ม ปตท. ถึงลาน้ายวม

เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังและ
น้าเน่าเหม็น

ชื่อโครงการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ก่อสร้างและปรับปรุง
รางระบายน้าระยะทาง
ประมาณ 100 เมตร

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

500,000

500,000

500,000

500,000

(58) 500,000
(59) 500,000
(60) 500,000

เทศบาลฯ

ที่

ผู้รับผิดชอบ

สุสานกลางมีความสะอาด กองช่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อย

(60) 20,000

เทศบาลฯ

ที่

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

วัตถุประสงค์

72 โครงการ ขุดลอกลาน้าในเขต เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้า
เทศบาล
ท่วม

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ขุดลอกลาเหมือง ลาน้า
ยวม ลาน้าแม่สะเรียง

ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการของ
เทศบาล

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

50,000

(58) 50,000
(59) 50,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ
สามารถแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมขัง และกลิ่นเหม็น

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

ผู้รับผิดชอบ

เพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้อง กองสาธารณสุขฯ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

(60) 50,000

เทศบาลฯ

แผนงาน : แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

5 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์
ศาลเจ้าพ่อพญาน้อย

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อ
พญาน้อยให้สวยงาม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาล
เจ้าพ่อพญาน้อย

(58)
(59)

ชุมชนมะขามจุม

(60)

ตัวชี้วัด (kpi)

2562

2563

2564

50,000

50,000

50,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อพญา กองช่าง
น้อยมีความสวยงาม
บ้านเมืองสะอาดเรียบร้อย

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

7 โครงการ บูรณปฏิสังขรณ์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัดอุ
วัตถุโบราณ พระธาตุสามองค์ ทยารมย์
วัดอุทธยารมย์ เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
บูรณปฏิสังขรณ์วัตถุ
โบราณวัดอุทยารมย์
(ทาสีพระธาตุ)

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

200,000

200,000

200,000

200,000

(58) 200,000
(59) 200,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ
ส่งเสริมการท่องเที่ยววัด
อุทธยารมย์

ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง

(60) 200,000

ชุมชนมะขามจุม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท ในเขตจังหวัด 3. การพัฒนาคุณภาพคนสังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ และ ๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน
6 ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างเมืองน่าอยู่ คู่สังคมคุณภาพ
แผนงาน : แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

1 โครงการ ส่งเสริมศักยภาพ
แม่และเด็ก

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมแม่และเด็ก

แม่และเด็กในเขต
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง

ตัวชี้วัด (kpi)

2562

2563

2564

10,000

10,000

10,000

(58)
(59)

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการ ธนาคารความดี

ผู้รับผิดชอบ

เสริมสร้างความรักและสาย สานักปลัดฯ
ใจครอบครัว

(60)

เทศบาลฯ

ที่

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

เพื่อส่งเสริมให้คนทาความดี

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ประชาชนทุกคนในชุมชน

2561

2562

2563

2564

10,000

10,000

10,000

10,000

(58) 10,000
(59) 10,000

ชุมชนมงคลทอง

แผนงาน : แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 10,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข

สานักปลัดฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการ ลานสร้างสรรค์เพื่อ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ดนตรี เยาวชนในเขตเทศบาล
ส่งเสริมศักยภาพเด็กและ
ตาบลแม่สะเรียง
เป็นสื่อสร้างสรรค์คห่างไกลยา
เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด เสพติด

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการ ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง

ชื่อโครงการ

2562

2563

2564

15,000

15,000

15,000

15,000

(58) 15,000
(59) 15,000

เพื่อจัดทาโครงการ กิจกรรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทุกภัย

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในเขตเทศบาล
และนอกเขต

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

สานักปลัดฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

2561

2562

2563

2564

100,000

100,000

100,000

100,000

การดาเนินการด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมีประสิทธิภาพ

(58) 100,000

สานักปลัดฯ

(59) 100,000

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

(60) 100,000

เทศบาลฯ

ที่

2561

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 15,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

วัตถุประสงค์

79 โครงการ ศูนย์ประสานงาน สนับสนุนงานป้องกันและแก้ไข
การป้องกันและปราบปราม ปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม
ยาเสพติด เทศบาลตาบลแม่ To be number one
สะเรียง

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
จัดกิจกรรมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และปัญหา
สังคม

เทศบาลฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

10,000

10,000

10,000

10,000

(58) 10,000
(59) 10,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนในท้องถิ่นมีความ สานักปลัดฯ
เป็นอยู่ที่ดี สังคมดี ปลอด
ยาเสพติด

(60) 10,000

แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง

(58)
(59)
(60)

ตัวชี้วัด (kpi)

2562

2563

2564

10,000

10,000

10,000

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
สานักปลัดฯ
ตาบลแม่สะเรียงได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งทางสังคม และเศรษฐกิจ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

โครงการชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง

ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตาบลแม่สะเรียง

2562

2563

2564

10,000

10,000

10,000

(58)
(59)
(60)

เทศบาลฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2561
โครงการจิตอาสาพัฒนา
เพื่อสร้างจิตสานึกให้คนในสังคม
ระบบดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้ มีจติ สาธารณะในการดูแล
แนวคิด อาสาอยู่เคียง แม่สะ
เรียงอยู่สุข

ผู้สูงอายุในชุมชนทุกคน
ที่ต้องการความช่วยเหลือ

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการ เทศบาลแคร์คุณ
(We care)

เพื่อเยื่ยมบ้านคนพิการ ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส

ชื่อโครงการ

10,000

10,000

10,000

(58)

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุต่อการ
ดาเนินกิจกรรมของ
ชมรมผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงได้มี
กิจกรรมร่วมกลุ่ม

สานักปลัดฯ

ตัวชี้วัด (kpi)

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการ

คนพิการ ผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส ในเขต
เทศบาล จานวน 50 คน

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

10,000

10,000

10,000

10,000

(58) 10,000
(59) 10,000

เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรีไทย

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

องค์กรสตรีในเขต
เทศบาล

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

10,000

10,000

10,000

10,000

(58) 10,000
(59) 10,000

เทศบาลฯ

2564

ผู้รับผิดชอบ

เกิดจิตอาสาพัฒนา
ผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ

สานักปลัดฯ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

คนพิการ ผู้ยากไร้
สานักปลัดฯ
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการเอา
ใจใส่มีกาลังใจต่อสู้ชีวิต

(60) 10,000

วัตถุประสงค์

2 โครงการ วันสตรีสากล

2563

ผลที่คาดจะได้รับ

(60)

เทศบาลฯ

ที่

2562

(59)

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 10,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ
สตรีมีบทบาทมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี
สตรี เทศบาลตาบลแม่สะเรียง

กลุ่มสตรีในเขต
เทศบาลตาบลแม่สะ
เรียง 100 คน

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสาหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการ

ชื่อโครงการ

เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
และผู้พิการที่จาเป็นต้องใช้
อุปกรณ์

2562

2563

2564

15,000

15,000

15,000

15,000

(58) 15,000
(59) 15,000

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

ผู้สูงอายุและผู้พิการใน
ชุมชนมงคลทอง

2562

2563

2564

20,000

20,000

20,000

20,000

(58) 20,000
(59) 20,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ผู้สูงอายุในชุมชนที่
เข้าเกณฑ์ขึ้นบัญชี
ผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

2562

2563

ตัวชี้วัด (kpi)

สตรีได้ทราบสิทธิต่างๆของ สานักปลัดฯ
สตรีที่พึงได้รับการดูแลจาก
รัฐ

ผลที่คาดจะได้รับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
สามารถใช้ชีวิตประจาวัน
ได้ปกติสุข

ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดฯ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

2564

7,000,000

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการ

(58) 7,000,000
(59) 7,000,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีอาชีพเสริม อบรมให้ความรูด้ ้าน
อาชีพแก่ผู้สูงวัย

2562
10,000

(58)
(59)

ชุมชนมะขามจุม

ผู้รับผิดชอบ

ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและ สานักปลัดฯ
สุขภาพจิตที่ดี ได้รับการ
ช่วยเหลือทุกด้าน

(60) 7,000,000

เทศบาลฯ

6 โครงการ อบรมให้ความรู้
ด้านอาชีพแก่ผู้สุงวัย

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2561

ชื่อโครงการ

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

(60) 20,000

5 โครงการขับเคลื่อนเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายสร้าง
สร้างเสริมคุณภาพชีวิต
เสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุสู่สุขภาวะชุมชน

ที่

2561

เป้าหมายและผลผลิต

ชุมชนมงคลทอง

ที่

ตัวชี้วัด (kpi)

(60) 15,000

เทศบาลฯ

ที่

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต

(60)

2563

ตัวชี้วัด (kpi)

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

2564
ร้อยละของผู้สูงวัยที่
เข้ารับการฝึกอบรมมี
อาชีพ

ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สานักปลัดฯ

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

80 โครงการ จัดตั้งสถานธนานุ
บาล

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยาม
เดือดร้อน

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
สถานธนานุบาลจานวน
1 แห่ง

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

(58)
(59)

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

มีสถานธนานุบาล
ช่วยเหลือประชาชนยาม
เดือดร้อน

สานักปลัดฯ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถนาไปประกอบ
อาชีพได้

สานักปลัดฯ

ผลที่คาดจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ

(60)

เทศบาลฯ

แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
2561

84 โครงการ งานประดิษฐ์จาก
ศิลปะต้องดอกสังกะสี

เพื่อให้ความรูแ้ ก่สมาชิกในชุมชน อบรมให้ความรูด้ ้านการ
สามารถนาไปประกอบอาชีพได้ ดิษฐ์ของที่ระรึก จาก
ศิลปะการต้องดอก
สังกะสี

ชุมชนบ้านโป่งนอก

2562

2563

ตัวชี้วัด (kpi)
2564

20,000

ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู้
และทักษะนาไป
ประกอบอาชีพได้

(58)
(59)
(60)

แผนงาน : แผนงานงบกลาง
ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

1 เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ผู้ป่วยเอดส์จานวน 10
คน คนละ 500 บาท/ด

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

38,000

38,000

38,000

38,000

(58) 38,000
(59) 38,000

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลฯ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป

ตัวชี้วัด (kpi)

2561

2562

2563

2564

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

(58) 4,000,000
(59) 4,000,000

เทศบาลฯ

เป็นการสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ให้มีเงินยังชีพ

งบกลาง

(60) 38,000

เทศบาลฯ

ที่

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

(60) 4,000,000

ร้อยละของผู้สูงอายุที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ

ผลที่คาดจะได้รับ
ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ
เบี้ยยังชีพ

ผู้รับผิดชอบ
งบกลาง

ที่

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

3 โครงการ เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการยัง
ชีพผู้พิการ

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
ผู้พิการในเขตเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียง

2561

2562

2563

2564

600,000

500,000

500,000

500,000

(58) 600,000

ตัวชี้วัด (kpi)

ผลที่คาดจะได้รับ

ร้อยละของผู้พิการ
ได้รับเบี้ยยังชีพ

ผู้พิการในเขตเทศบาล
ตาบลแม่สะเรียงได้รับ
สวัสดิการ

ตัวชี้วัด (kpi)

ผลที่คาดจะได้รับ

(59) 600,000

ชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการ กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมายและผลผลิต
กองทุนสวัสดิ์การชุมชน
ในเขตเทศบาล

2561

2562

2563

2564

80,000

80,000

80,000

80,000

(58) 80,000
(59) 80,000

ชุมชนมงคลทอง

งบกลาง

(60) 600,000

เทศบาลฯ

ที่

ผู้รับผิดชอบ

(60) 80,000

ระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ดาเนินการโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

มีกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ งบกลาง
มีประสิทธิภาพ

