
  5. แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

1 เงินเดือนพนักงาน   
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานและเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจ าป ี
 
 

ตลอดป ี 8๐๐,๐๐๐  84๐,๐๐๐  88๐,๐๐๐ 920,๐๐๐  พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินเดือน 
๑๐๐ %  ตามที่
กฎหมายก าหนด 
 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินเดือนใน
การปฏิบัติงาน 
 

กองช่าง 

2 เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงาน   
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพช่ัวคราว 
เงินเพิ่มตามคณุวุฒิ 

ตลอดป ี 36,๐๐๐ 
 

39,๐๐๐ 
 

42,๐๐๐ 
 

45,๐๐๐ 
 

พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเพิ่มต่างๆ  
๑๐๐ %  ตามที่
กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มต่างๆ 
ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

กองช่าง 

3 เงินประจ าต าแหน่ง  
 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจ าต าแหน่ง 

ตลอดป ี 42,๐๐๐ 42,๐๐๐ 42,๐๐๐ 42,๐๐๐ พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง ๑๐๐ %  
ตามที่กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินประจ า
ต าแหน่งใน 
การปฏิบัติงาน 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง เงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 
 

ตลอดป ี 25๐,๐๐๐   27๐,๐๐๐   29๐,๐๐๐   310,๐๐๐   พนักงานจ้างได้รับ
ค่าตอบแทน ๑๐๐ %  
ตามที่กฎหมายก าหนด 
 

พนักงานจ้าง
ได้รับ
ค่าตอบแทน
ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

กองช่าง 
 

5 เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง  
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพช่ัวคราว  

ตลอดป ี 36,๐๐๐   36,๐๐๐   36,๐๐๐   4๐,๐๐๐   พนักงานจ้างได้รับเงิน
เพิ่มต่างๆ  ๑๐๐ %  
ตามที่กฎหมายก าหนด 
 

พนักงานจ้าง
ได้รับเงินเพิ่ม
ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

กองช่าง 
 

6 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง เงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง 
 

ตลอดป ี 1,26๐,๐๐๐   1,323,000 1,389,150 1,458,607 พนักงานจ้างได้รับ
ค่าตอบแทน ๑๐๐ %  
ตามที่กฎหมายก าหนด 
 

พนักงานจ้าง
ได้รับ
ค่าตอบแทน
ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 

7 เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง  
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ค่าครองชีพช่ัวคราว  

ตลอดป ี 130,๐๐๐   136,๐๐๐   143,600  15๐,00๐   พนักงานจ้างได้รับเงิน
เพิ่มต่างๆ  ๑๐๐ %  
ตามที่กฎหมายก าหนด 
 

พนักงานจ้าง
ได้รับเงินเพิ่ม
ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

8 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพเิศษ  

ตลอดป ี 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  
คณะกรรมการฯ ได้รับ
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๐๐ %  ตามที่
กฎหมายก าหนด 
 

พนักงาน
เทศบาล  
ลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง 
และคณะ
กรรมการฯ
ได้รับ
ค่าตอบแทน
และมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 
  

9 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ   
 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นของ
เทศบาล  

ตลอดป ี 5,๐๐๐   5,๐๐๐   5,๐๐๐   5,๐๐๐   เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิหน้าที่
ได้ทันตามก าหนด
ระยะเวลา ๑๐๐ % 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน
นอกเวลา
ราชการและมี
ขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

กองช่าง 
 

10 ค่าเช่าบ้าน   เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า
บ้านให้แก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นของ
เทศบาล 

ตลอดป ี 36,๐๐๐ 36,๐๐๐ 36,๐๐๐ 36,๐๐๐ พนักงานส่วนท้อง
ได้รับค่าเช่าบ้านและมี
สวัสดิการที่ดี ๑๐๐ %  
ตามที่กฎหมายก าหนด 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับ
เงินค่าเช่าบ้าน 
และมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

11 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร   
 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบตุร
ของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นของเทศบาลทุก
ส านัก/กอง 

ตลอดป ี 2๐,๐๐๐   2๐,๐๐๐   2๐,๐๐๐   2๐,๐๐๐   พนักงานส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร ๑๐๐ %  
ตามที่กฎหมายก าหนด 
 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงิน
ช่วยเหลือค่า
การศึกษาบุตร
และมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 
 

กองช่าง 
 

12 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่า
ซักฟอกค่าก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก 
ค่าเช่าทรัพย์สิน  
ค่าธรรมเนียมต่างๆค่า
เบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินคดี   
ตามค าพิพากษาค่าจา้ง
เหมาบริการ ค่าตดิตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา 
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสญัญาณ
ต่างๆ 

ตลอดป ี 40,๐๐๐   40,๐๐๐   40,๐๐๐   40,๐๐๐   เทศบาลมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 
- 

กอง 
สาธารณสุข ฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

13 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัตริาชการทีไ่ม่
เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและ
สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ค่าเบี้ย
เลี้ยงพยาน ค่าของ
รางวัลหรือเงินรางวัลค่า
พวงมาลัย ช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลาค่าชดใช้ค่าเสียหาย
หรือค่าสินไหมทดแทน 
ของเทศบาล 
 

ตลอดป ี 80,๐๐๐   80,๐๐๐   80,๐๐๐   80,๐๐๐   เทศบาลมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 
- 

กอง 
สาธารณสุข 

 

14 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม   
 

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติของเทศบาล  

ตลอดป ี 10๐,๐๐๐   10๐,๐๐๐   10๐,๐๐๐   10๐,๐๐๐   เทศบาลมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

กองช่าง 
- 

กอง 
สาธารณสุข 

15 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
เครื่องแต่งกาย 
 

ตลอดป ี 3๐,๐๐๐   3๐,๐๐๐   3๐,๐๐๐   3๐,๐๐๐   เทศบาลมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

16 ค่าวัสดุก่อสร้าง   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ก่อสร้างของเทศบาล  

ตลอดป ี 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ เทศบาลมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
 

กองช่าง 

17 ค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ยานพาหนะและขนส่งของ
เทศบาล  

ตลอดป ี 8๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ เทศบาลมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
 

กองช่าง 
- 

กอง 
สาธารณสุข 

 

18 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นของ
เทศบาล  

ตลอดป ี 4๐,๐๐๐   4๐,๐๐๐   4๐,๐๐๐   4๐,๐๐๐   เทศบาลมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

19 ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
โฆษณาและเผยแพร่ของ
เทศบาล  

ตลอดป ี ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ ๑0,๐๐๐ เทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
 

กองช่าง 
 

20 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
คอมพิวเตอร์ของเทศบาล  

ตลอดป ี ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐   เทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
 

กองช่าง 
 

21 ค่าวัสดุอื่นๆ  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่นๆ 
ของเทศบาล  

ตลอดป ี ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ เทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

กองช่าง 
 

22 ค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงาน
บ้านงานครัว 
 
 
 

ตลอดป ี ๒0,๐๐๐ ๒0,๐๐๐ ๒0,๐๐๐ ๒0,๐๐๐ เทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

23 ค่าวัสดสุ านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ส านักงาน 
 
 
 

ตลอดป ี ๒0,๐๐๐ ๒0,๐๐๐ ๒0,๐๐๐ ๒0,๐๐๐ เทศบาลมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน สูงร้อยละ 
๖๐ ขึ้นไป 

เทศบาลมี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

24 โครงการจดัท าผังเมือง
รวมของชุมชน 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาและด ารงการรักษา
เมืองและบริหารเกี่ยวข้อง
กับชนบทในด้านการใช้
ทรัพย์สิน 
 
 

เพื่อให้ชุมชนในเขต
เทศบาลมีการวางผัง
เมืองให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ของ
เทศบาลในอนาคต 

๕0๐,๐๐๐ 
 
 

๕0๐,๐๐๐ 
 

๕0๐,๐๐๐ 
 

50๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนพึงพอใจร้อยละ 
70 

ชุมชนเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 
 
 

กองช่าง 
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