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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ๖.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่
ส่วนงานต่างๆ เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ต
ต าบล ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-1๕ 

 

๑,๐๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑,๐๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑,๐๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑,๐๐0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
เทศบาล มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

ส านักปลัด 
 กองคลัง 

๒ สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าวัสดุให้แก่ส่วน
งานต่างๆ โครงการ
จัดซื้อวัสดุต่างๆตาม
อ านาจหน้าท่ี เพื่อใช้ใน
ส านักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุ
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-1๕ 

 

500,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ
เทศบาล มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าครุภัณฑ์ต่างๆ
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี  

เพื่อสนับสนุนค่าครุภัณฑ์
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-1๕ 

 

๑,๐00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑,๐00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑,๐00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๑,๐00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
เทศบาล. มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

๔ รายจ่ายอื่นๆ  
- ค่าจ้างองค์กรหรือ
สถาบันท่ีเป็นกลางเพื่อ
เป็นผู้ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้มา
รับบริการปฏิบัติงานของ 
เทศบาลต าบลบ้านแซว 

เพื่อเป็นส ารวจความพึง
พอใจของผู้มารับบริการ
ปฏิบัติงานของ เทศบาล
ต าบลบ้านแซว 

พื้นท่ีต าบล 
บ้านแซว 

  ๒๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒๐,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

เทศบาลต าบล
บ้านแซวผ่าน
เกณฑ์ประเมิน
ทุกด้านท่ี
ประเมิน 

ทราบความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการท่ี
มีต่อการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลต าบล
บ้านแซว 

ส านักปลัด 

5 เงินเดือน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ 
(ส านักปลัด /กองคลัง) 

ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถ่ินเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้าง  

5,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000,000 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000,000 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

5,000,000 
 (ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เก่ียวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯ
พนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่นและ
สวัสดิการท่ีดี 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการประชุม
ประชาคมการบูรณาการ
จัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน และแผนพัฒนา
ของเทศบาล รวมถึง
โครงการ เทศบาล.
เคลื่อนท่ีเพื่อบริการ
ประชาชน 

ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อให้บริการ
ประชาชนในพื้นท่ี 

จ านวน ๑๕ 
หมู่บ้าน 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๓0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ประชาชนร้อย
ละ 80 ของ
ทุกครัวเรือน
เข้าร่วม
ประชุม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการก าหนด
แผนและโครงการ
พัฒนา 

ส านักปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน /
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน ตลอดจน
สร้างคุณธรรมจริยธรรม 

ผู้บริหาร 
พนักงาน 

สมาชิกสภา 
ผู้น าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของผู้บริหาร 
พนักงาน 
สมาชิกสภา 
ผู้น าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 
ได้รับการ
พัฒนา 

น าความรู้มาพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

8 โครงการปรับปรุงระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ
ภาษีที่มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ในพื้นท่ี 
ต าบลบ้านแซว 

50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

จัดเก็บภาษีได้
เพิ่มมากข้ึน 

การจัดเก็บภาษีได้
ตามเป้าหมาย 

กองคลัง 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๙          โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเทศบาล
ต าบลบ้านแซว 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ท ากิจกรรมของสภาใน
การแก้ไขปัญหาและ
ให้บริการประชาชนใน
พื้นท่ี 

จ านวน ๑๕ 
หมู่บ้าน 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ประชาชนร้อย
ละ 80 ของผู้
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้พบปะ
ประชาชนและ
รับทราบบัญหา 
ความต้องการท่ี
แท้จริงของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

๑๐ โครงการประชาสัมพันธ์
ผลงานเทศบาลต าบล
บ้านแซวทาง
วิทยุกระจายเสียง 

เพื่อประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงาน กิจกรรม 
ของเทศบาลบาลต าบล
บ้านแซว 

จ านวน ๑๕ 
หมู่บ้าน และ
พื้นท่ีใกล้เคียง 

๖0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๖0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๖0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๖0,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้รับ
ฟังผลดาร
ด าเนินงาน
ของเทศบาล 

ท าให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ผลการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบล
บ้านแซว 

ส านักปลัด 

๑๑ ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
เลือกต้ัง หรือการท า
ประชาพิจารณ์ 
ประชามติต่างๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การเลือกต้ังท่ัวไปหรือ
เลือกต้ังซ่อมฯ ในระดับ
ท้องถ่ินและระดับชาติ 
การท าประชาพิจารณ์ 
ประชามติต่างๆ 

การเลือกต้ัง 
การท าประชา

พิจารณ์ 
ประชามติต่างๆ 

ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

500,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

500,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 60 
ของผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังไป
เลือกต้ัง 

ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ได้รับการพัฒนา 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑๒ ส่งเสริมสนับสนุนรัฐพิธี 
ราชพิธ ี
วันส าคัญของชาติ และ
งานศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรม เช่น 
- โครงการวันพ่อ
แห่งชาติ 
- โครงการวันแม่
แห่งชาติ 

ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรัฐ
พิธี ราชพิธี วันส าคัญ
ของชาติ  
 

รัฐพิธี ราชพิธี 
วันส าคัญของ

ชาติ 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

จรรโลงไว้ซึง่
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

ส านักปลัด 

๑๓ โครงการฝึกอบรมการให้
ความรู้แก่พนักงานและ
ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 

พนักงาน 
ประชาชน

ต าบลบ้านแซว 

๒0,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

๒0,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑4 โครงการอบรมกฎหมาย
เบ้ืองต้นเพื่อประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
เบ้ืองต้นให้ประชาชน
ทราบ  
 

ประชาชน 
หมู่ 1 –15 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น 

ส านักปลัด 

๑๕ โครงการอบรมศักยภาพ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ผู้น าชุมชน 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน  

ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา 
ผู้น าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
ผู้น าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 
ได้รับการ
พัฒนา 

น าความรู้มาพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

๑๖ โครงการอบรมศักยภาพ
พนักงานเทศบาล ครู 
บุคลากรทางการศึกษา 
ครู ผดด. พนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลบ้านแซว 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน  

พนักงาน
เทศบาล ครู 
บุคลากร

ทางการศึกษา 
ครู ผดด. 

พนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบล

บ้านแซว 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

๕00,000 
(เทศบาล.) 
งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของผู้พนักงาน
เทศบาล ครู 
บุคลากร
ทางการศึกษา 
ครู ผดด. 
พนักงานจ้าง 
ได้รับการ
พัฒนา 

น าความรู้มาพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑7 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

เพื่อให้ความส่งเสริมใน
การปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ  

ประชาชน 
หมู่ 1 -18 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

50,000 
(เทศบาล) 
งบโดยประมาณ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ทุก
ประการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้ให้ความส าคัญ
กี่ยวกับสถาบัน
ส าคัญของชาติ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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๖.2 แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินเดือน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ 
(กองการศึกษา) 

ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถ่ินเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
พนักงานส่วน
ต าบล 
พนักงานจ้าง  

8,700,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

8,700,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

8,700,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

8,700,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เก่ียวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯ
พนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่นและ
สวัสดิการท่ีดี 

กอง
การศึกษา 

2 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่
ส่วนงานต่างๆ เช่น 
โครงการจ้างเหมารถ
รับส่งนักเรียน ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-15 

 

1,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,000,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

3 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าวัสดุให้แก่ส่วน
งานต่างๆ โครงการ
จัดซื้อวัสดุต่างๆตาม
อ านาจหน้าท่ี เพื่อใช้ใน
ส านักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุ
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-15 

 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าครุภัณฑ์ต่างๆ
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี  

เพื่อสนับสนุนค่าครุภัณฑ์
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-15 

 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน /
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถแก่ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน ตลอดจน
สร้างคุณธรรมจริยธรรม 

ครู / ครูผู้ดูแล
เด็ก และ
บุคลากร

ทางการศึกษา 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

100,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ครู ครูผู้ดูแล
เด็ก และ
บุคลากร
ทางการศึกษา 
ได้รับการ
พัฒนา 

น าความรู้มาพัฒนา
ท้องถ่ิน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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๖.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินเดือน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ 
(กองช่าง) 

ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถ่ินเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้าง  

1,500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เก่ียวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯ
พนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่นและ
สวัสดิการท่ีดี 

กองช่าง 

2 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่
ส่วนงานต่างๆ เช่น ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-15 

 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

3 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าวัสดุให้แก่ส่วน
งานต่างๆ โครงการ
จัดซื้อวัสดุต่างๆตาม
อ านาจหน้าท่ี เพื่อใช้ใน
ส านักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุ
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-15 

 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าครุภัณฑ์ต่างๆ
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี  

เพื่อสนับสนุนค่าครุภัณฑ์
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-15 

 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
๖.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินเดือน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ 
(กองสาธารณสุข) 

ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถ่ินเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้าง  

1,500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

1,500,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เก่ียวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯ
พนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่นและ
สวัสดิการท่ีดี 

กอง
สาธารณสุข 
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๖.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าครุภัณฑ์ต่างๆ
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ี  

เพื่อสนับสนุนค่าครุภัณฑ์
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-15 

 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

250,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

3 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าใช้สอย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่
ส่วนงานต่างๆ เช่น ฯลฯ 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้สอย
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-15 

 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

150,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 

4 สนับสนุนการบริหารงาน
ด้านค่าวสัดุให้แก่ส่วน
งานต่างๆ โครงการ
จัดซื้อวัสดุต่างๆตาม
อ านาจหน้าท่ี เพื่อใช้ใน
ส านักงานและบริการ
สาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนค่าวัสดุ
ต่างๆเพื่อด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-15 

 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

200,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
ทต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กอง
สาธารณสุข 
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๖.5 แผนงานงบกลาง 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม กบข. 
กบท. 

ส่งเสริมสนับสนุน
บุคลากรท้องถ่ินเพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ข้าราชการ
พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานจ้าง  

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

400,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เก่ียวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน  

ข้าราชการฯ
พนักงานจ้างมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่นและ
สวัสดิการท่ีดี 

ส านักปลัด 
คลัง ช่าง 
ศึกษา 

2 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีหรือใน
กรณีจ าเป็นฉุกเฉินไม่
สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้  

ทต.บ้านแซว 
 

900,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

900,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

900,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

900,000 
(ทต.) 

งบโดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือ
ประชาชน
เป็นไปตาม
ระเบียบ
กฎหมายที่
เก่ียวข้องได้
อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกข์จาก 
ทต.ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ทันท่วงที 

ส านักปลัด 
คลัง ช่าง 
ศึกษา 

 

แบบ ผ.01 


