
 
  2.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รบัผดิชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 เงินเดือนนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
นายก/รองนายก  

ตลอดป ี 695,52๐ 
 

695,52๐ 695,52๐ 695,52๐ นายก/รองนายกไดร้ับ
เงินเดือน๑๐๐ % 
ตามที่กฎหมายก าหนด 

นายก/รอง
นายกไดร้ับ
เงินเดือน 
  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รองนายก  

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/ 
รองนายก  

ตลอดป ี ๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ นายก/รองนายกไดร้ับ
เงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง 
๑๐๐ % ตามที่
กฎหมายก าหนด 

นายก/รอง
นายกไดร้ับ
เงิน
ค่าตอบแทน
ประจ า
ต าแหน่ง 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก  

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก   

ตลอดป ี ๑2๐,๐๐๐ 
 

๑2๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ นายก/รองนายกไดร้ับ
เงินค่าตอบแทนพิเศษ 
๑๐๐ % ตามที่
กฎหมายก าหนด 

นายก/รอง
นายกไดร้ับ
เงิน
ค่าตอบแทน
พิเศษ 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล   
 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี   

ตลอดป ี 198,72๐ 
 

198,72๐ 
 

198,72๐ 
 

198,72๐ เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีได้รับ
เงินค่าตอบแทน  
๑๐๐ % ตามที่
กฎหมายก าหนด 

เลขานุการ/ที่
ปรึกษา
นายกเทศมนต
รีไดร้ับเงิน
ค่าตอบแทน  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

5 เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

ตลอดป ี ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

๑,5๐๐,๐๐๐ 
 

๑,5๐๐,๐๐๐ 
 

๑,5๐๐,๐๐๐ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล
ได้รับเงินค่าตอบแทน 
๑๐๐ % ตามที่
กฎหมายก าหนด 

สมาชิกสภา
เทศบาลได้รับ
เงิน
ค่าตอบแทน  
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 เงินเดือนพนักงาน   
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจ าป ี
 

ตลอดป ี ๓,6๐๐,๐๐๐  ๓,6๐๐,๐๐๐  ๓,6๐๐,๐๐๐  3,6๐๐,๐๐๐  พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินเดือน 
๑๐๐ %  ตามที่
กฎหมายก าหนด 
 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินเดือนใน
การปฏิบัติงาน 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

7 เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงาน   
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพช่ัวคราว 
เงินเพิ่มตามคณุวุฒิ 

ตลอดป ี 10๐,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเพิ่มต่างๆ  
๑๐๐ %  ตามที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มต่างๆ 
ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

8 เงินประจ าต าแหน่ง  
 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่ง 

ตลอดป ี ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ ๒0๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง ๑๐๐ %  
ตามที่กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินประจ า
ต าแหน่งใน
การปฏิบัติงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

9 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง เงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 
 

ตลอดป ี 1,0๐๐,๐๐๐   1,0๐๐,๐๐๐   1,2๐๐,๐๐๐   1,200,๐๐๐   พนักงานจ้างได้รับ
ค่าตอบแทน ๑๐๐ %  
ตามที่กฎหมายก าหนด 
 

พนักงานจ้าง
ได้รับ
ค่าตอบแทน
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

10 เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง  
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพช่ัวคราว  

ตลอดป ี 9๐,๐๐๐   9๐,๐๐๐   9๐,๐๐๐   9๐,๐๐๐   พนักงานจ้างได้รับเงิน
เพิ่มต่างๆ  ๑๐๐ %  
ตามที่กฎหมายก าหนด 
 

พนักงานจ้าง
ได้รับเงินเพิ่ม
ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

11 เงินเดือนพนักงาน  
  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจ าป ี
 

ตลอดป ี ๑,๕๐๐,๐๐๐   ๑,๕๐๐,๐๐๐   ๑,๕๐๐,๐๐๐   ๑,๕๐๐,๐๐๐   พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินเดือน 
๑๐๐ %  ตามที่
กฎหมายก าหนด 
 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินเดือนใน
การปฏิบัติงาน 
 

กองคลัง 

12 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน   
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพช่ัวคราว 
เงินเพิ่มตามคณุวุฒิ 

ตลอดป ี 10๐,๐๐๐ 
 

100,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
 

พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเพิ่มต่างๆ  
๑๐๐ %  ตามที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มต่างๆ 
ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

13 เงินประจ าต าแหน่ง  
 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่ง 

ตลอดป ี 6๐,๐๐๐   
 

๖๐,๐๐๐   
 

6๐,๐๐๐   
 

6๐,๐๐๐   
 

พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง ๑๐๐ %  
ตามที่กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินประจ า
ต าแหน่งใน
การปฏิบัติงาน 
 
 

กองคลัง 

14 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง เงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 
 

ตลอดป ี 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 200,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ พนักงานจ้างได้รับ
ค่าตอบแทน ๑๐๐ %  
ตามที่กฎหมายก าหนด 
 

พนักงานจ้าง
ได้รับ
ค่าตอบแทน
ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

กองคลัง     

15 เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง  
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพช่ัวคราว  

ตลอดป ี 10,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ พนักงานจ้างได้รับเงิน
เพิ่มต่างๆ  ๑๐๐ %  
ตามที่กฎหมายก าหนด 
 

พนักงานจ้าง
ได้รับเงินเพิ่ม
ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

กองคลัง     
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

16 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น   
 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพเิศษ 
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการ
จ้างค่าตอบแทนช่างผู้
ควบคุมงานค่าตอบแทน
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างค่าตอบแทน  อปพร.  

ตลอดป ี 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  
คณะกรรมการฯ ได้รับ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
๑๐๐ %  ตามที่
กฎหมายก าหนด 
 

พนักงาน
เทศบาล  
ลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง 
และคณะ
กรรมการฯได้รับ
ค่าตอบแทนและ
มีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 
 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล  

- 
กองคลัง   

17 ค่าเบี้ยประชุม  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ประชุมให้แก่ผูเ้ข้าร่วม
ประชุมที่เทศบาลแต่งตั้ง
และสภาเทศบาลแต่งตั้ง 

ตลอดป ี 3๐,๐๐๐ 
 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 30,000 มีผู้เข้าร่วมประชุมร้อย
ละ ๘๐  

ผู้เข้าร่วมประชุม
ไดรับค่าเบี้ย
ประชุม 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

- 
กองคลัง 

18 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นของเทศบาล  

ตลอดป ี 30,๐๐๐   30,๐๐๐   30,๐๐๐   30,๐๐๐   เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิหน้าที่
ได้ทันตามก าหนด
ระยะเวลา ๑๐๐ % 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
และมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

- 
กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

19 ค่าเช่าบ้าน   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ให้แก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นของเทศบาลง 

ตลอดป ี 36,๐๐๐ 36,๐๐๐ 36,๐๐๐ 36,๐๐๐ พนักงานส่วนท้องได้รับ
ค่าเช่าบ้านและมี
สวัสดิการที่ดี ๑๐๐ %  
ตามที่กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงิน
ค่าเช่าบ้าน และ
มีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 
 
 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

- 
กองคลัง 

20 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร   
 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นของเทศบาลทุก
ส านัก/กอง 

ตลอดป ี 10๐,๐๐๐   10๐,๐๐๐   10๐,๐๐๐   10๐,๐๐๐   พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร ๑๐๐ %  
ตามที่กฎหมายก าหนด 
 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงิน
ช่วยเหลือค่า
การศึกษาบุตร
และมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
 
 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

- 
กองคลัง 

21 โครงการปรับปรุงระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน  
 
 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพการจดัเก็บ
รายได ้

ตลอดปี ในเขต
เทศบาล 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 

๖๐,๐๐๐ 
 

เทศบาลมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

สามารถพัฒนา 
รายได้ให้สูงขึ้น 
 
 
 
 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

22 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอกค่าก าจัดสิ่งปฏิกลู 
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน  ค่าธรรมเนียม
ต่างๆค่าเบีย้ประกัน  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี   
ตามค าพิพากษาค่าจา้ง
เหมาบริการ ค่าตดิตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่า
ติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสญัญาณต่างๆ 
 

ตลอดป ี 150,๐๐๐   150,๐๐๐   150,๐๐๐   150,๐๐๐   เทศบาลมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

- 
กองคลัง 

23 รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและ  พิธีการ   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง 
(รายจ่ายในการรับรองหรือ
เลี้ยงรับรอง  เช่น  ค่าเลีย้ง
ต้อนรับบคุลหรือคณะบุคคล
การเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาเทศบาล ฯลฯ 
 
 

ตลอดป ี 1๕๐,๐๐๐   1๕๐,๐๐๐   1๕๐,๐๐๐   1๕๐,๐๐๐   เทศบาลมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

24 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ  
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานวันส าคัญของ
ชาติหรืองานรัฐพิธี  ต่างๆ  
 

ตลอดป ี 500,๐๐๐   500,๐๐๐   500,๐๐๐   500,๐๐๐   เทศบาลมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

- 
กองคลัง 

25 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม   
 

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติของ
เทศบาล  

ตลอดป ี 30๐,๐๐๐   30๐,๐๐๐   30๐,๐๐๐   30๐,๐๐๐   เทศบาลมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

- 
กองคลัง 

26 ค่าวัสดสุ านักงาน   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ส านักงานของเทศบาล  

ตลอดป ี ๓0๐,๐๐๐ ๓0๐,๐๐๐ ๓0๐,๐๐๐ ๓0๐,๐๐๐ เทศบาลมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
 
 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

- 
กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

27 ค่าวัสดุก่อสร้าง   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ก่อสร้างของเทศบาล  

ตลอดป ี 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ เทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

28 ค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ยานพาหนะและขนส่งของ
เทศบาล  

ตลอดป ี 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ เทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

- 
กองคลัง 

29 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นของ
เทศบาล  

ตลอดป ี ๒๕๐,๐๐๐   ๒๕๐,๐๐๐   ๒๕๐,๐๐๐   ๒๕๐,๐๐๐   เทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

- 
กองคลัง 

30 ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
โฆษณาและเผยแพร่ของ
เทศบาล  

ตลอดป ี 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ 5,๐๐๐ เทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

- 
กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

31 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
คอมพิวเตอร์ของเทศบาล  

ตลอดป ี 18๐,๐๐๐   18๐,๐๐๐   18๐,๐๐๐   18๐,๐๐๐   เทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

- 
กองคลัง 

๓2 ค่าวัสดุอื่นๆ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่นๆ 
ของเทศบาล  

ตลอดป ี 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ เทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

- 
กองคลัง 

 

33 ค่าวัสดไุฟฟ้าและวิทยุ   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้า
และวิทยุของเทศบาล  

ตลอดป ี 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ เทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

- 
กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

34 ค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงาน
บ้านงานครัวของเทศบาล  

ตลอดป ี 80,๐๐๐ 80,๐๐๐ 80,๐๐๐ 80,๐๐๐ เทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

35 ค่าไฟฟ้า  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใน
ส านักงาน/ในที่สาธารณะ
ของเทศบาล  

ตลอดป ี ๑๕๐,๐๐๐   ๑๕๐,๐๐๐   ๑๕๐,๐๐๐   ๑๕๐,๐๐๐   เทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

36 ค่าบริการโทรศัพท ์  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
โทรศัพท์พ้ืนฐาน/เคลื่อนที ่

ตลอดป ี 2๕,๐๐๐ 
 

2๕,๐๐๐ 2๕,๐๐๐ 2๕,๐๐๐ เทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

37 ค่าบริการไปรษณีย์   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
ไปรษณีย์ ค่าไปรษณยี์ ค่า
ธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนยีม
การโอนเงินในระบบ 
GFMIS ของส านัก
ปลัดเทศบาล 
 
 

ตลอดป ี 1๕,๐๐๐ 
 

1๕,๐๐๐ 1๕,๐๐๐ 1๕,๐๐๐ เทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

- 
กองคลัง 

38 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม 
ค่าโทรภาพ (โทรสาร) 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ตและ  
ค่าบริการจดัท าเว๊บไซต์
ของเทศบาลต าบลกรอก
สมบูรณ ์
 

ตลอดป ี 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ เทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

39 โครงการจดัท าสื่อ 
ประชาสมัพันธ์
เทศบาลต าบลกรอก
สมบูรณ ์

เพื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ผลการ
ด าเนินงานของเทศบาล 

ตลอดปี ประชาชน
ในเขตเทศบาล 

๕๐,๐๐๐ 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อยละ ๙๐ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล  

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารและ
สามารถ
ตรวจสอบได ้
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

40 โครงการเลือกตั้งของ
เทศบาลต าบลกรอก
สมบูรณ ์
 

เพื่อจัดการเลือกตั้งของ
เทศบาลต าบลกรอก
สมบูรณ ์

ประชาชนในเขต
เทศบาล 

35๐,๐๐๐ 
 

35๐,๐๐๐ 
 

35๐,๐๐๐ 
 

35๐,๐๐๐ 
 

ประชาชน ร้อยละ ๗๐ ขึ้น
ไป มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  

ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการ
เลือกตั้ง 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

41 โครงการวันเทศบาล   เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
เทศบาลและให้ประชาชน
ได้เห็นความส าคัญของการ
กระจายอ านาจอันส่งผล
โดยตรงต่อท้องถิ่น 

๑ ครั้ง/ปีบุคลากร
เทศบาลและ
ประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

25,๐๐๐ 
 

๒5,๐๐๐ 
 

ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน
โครงการวันเทศบาล  

บุคลากร
เทศบาลและ
ประชาชนเกิด
ความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของ
ตนเอง 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

42 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง
เทศบาล พนักงานจ้าง
เทศบาล  
 
 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ของ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างเทศบาล พนักงาน
จ้างเทศบาล  

๑  ครั้ง/ปี คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างเทศบาล 
พนักงานจ้าง
เทศบาล  

35๐,๐๐๐ 
 

35๐,๐๐๐ 
 

35๐,๐๐๐ 
 

35๐,๐๐๐ 
 

เทศบาลมผีลการปฏบิัติงาน  
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้
ความรูส้ามารถ
น าไปใช้ในชุมชน
ก่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด
ในการด ารงชีวิต  

ส านกั
ปลัดเทศบาล 
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