5.3 แนวทางการพัฒนาระบบบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตู้โชว์
จํานวน 1 ตู้

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จัดซื้อตู้โชว์
จํานวน 1 ตู้

ใช้สําหรับการ
ประชาสัมพันธ์
ผลงานของ
เทศบาลให้
ประชาชนได้ทราบ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
หนังสือ
งานด้านเอกสารมี
ความรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

มีประสิทธิภาพใน
การทํางาน

กองคลัง

ใช้การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
โครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ
ของเทศบาลตําบล
พญาขัน

กองคลัง

1 โครงการจัดซื้อตู้โชว์

เพื่อเก็บรวบรวม ประชาสัมพันธ์
ผลงาน เกียรติบตั ร โล่ รางวัล
ต่างๆ ของเทศบาลตําบลพญาขัน

2 โครงการจัดซื้อตู้หนังสือ

เพื่อจัดเก็บหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ ตู้หนังสือ
สะดวกในการค้นหา
จํานวน 1 ตู้

10,000

-

-

จัดซื้อตู้หนังสือ
จํานวน 1 ตู้

3 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ชนิด
ตั้งโต๊ะ

เพื่อใช้ในสํานักงานด้านเอกสาร
ของทางราชการ

คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ
จํานวน 1 เครื่อง

15,000

-

-

4 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ชุด

เพื่อบริการผู้มาชําระภาษีและ
ติดตั้งราชการ

เก้าอี้ชุด
จํานวน 1 ชุด

8,000

-

-

จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์
ชนิดตั้งโต๊ะ 1
เครื่อง
จัดซื้อเก้าอี้ชุด
1 ชุด

5 โครงการจัดซื้อกล้องดิจติ อล

เพื่อใช้การจัดเก็บภาพถ่ายตาม
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เทศบาลตําบลพญาขัน

กล้องดิจิตอล
จํานวน 1 เครื่อง

20,000

-

-
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จัดซื้อกล้อง
ดิจิตอล 1
เครื่อง

สํานักปลัด
สํานักปลัด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จัดซื้อเครื่องวัด เยาวชนประชาชน
อุณหภูมริ ่างกาย มีสุขภาพดียิ่งขึ้น
แบบดิจิตอล 1
เครื่อง

กองการศึกษา

6 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ
ร่างกายแบบดิจติ อล

เพื่อใช้ในการกลั่นกรองอาการป่วย เครื่องวัดอุณหภูมิ
ในเบื้องต้นของเด็กนักเรียนศูนย์
ร่างกายแบบดิจติ อล
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
จํานวน 1 เครื่อง
พญาขัน (ตรวจรายวันก่อนเข้า
เรียน)

7 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
สําหรับเด็ก

เพื่อใช้ในกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลพญาขัน

เครื่องเล่นสนาม สําหรับ
เด็ก จํานวน 3 ชุด

180,000

-

-

จัดซื้อเครื่องเล่น เด็กจะได้รับการ
สนาม
พัฒนาการร่างกาย
1 ชุด
และจิตใจ

กองการศึกษา

8 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

เครื่องพิมพ์แบบ ฉีด
หมึก จํานวน 1 เครื่อง

8,500

-

-

จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 1
เครื่อง

มีประสิทธิภาพใน
การทํางาน

กองการศึกษา

9 โครงการจัดซื้อเตียงปฐมพยาบาล เพื่อใช้ในห้องพยาบาลศูนย์พัฒนา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็กเทศบาลตําบลพญาขัน

เตียงปฐมพยาบาลของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1 ชุด

10,000

-

-

จัดซื้อชุดเตียง
นอน
1 ชุด

เด็กเล็กจะได้รับ
การช่วยเหลือ
เบื้องต้นเมื่อได้รับ
อันตราย

กองการศึกษา

10 โครงการจัดซื้อบอร์ดจัด
นิทรรศการ

บอร์ดจักนิทรรศการ
จํานวน 1 บอร์ด

10,000

-

-

จัดซื้อบอร์ดจัด
นิทรรศการ 1
บอร์ด

การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

สํานัก
ปลัดเทศบาล

เพื่อจัดซื้อบอร์ดจักนิทรรศการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
เทศบาลตําบลพญาขัน
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการจัดซื้อโต๊ะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์

เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลพญาขัน

12 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลพญาขัน

เพื่อสะดวกต่อการควบคุมดูแลเด็ก ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
และป้องกันความปลอดภัยภายใน เด็กเล็กเทศบาลตําบล
พื้นที่อาคาร
พญาขัน
จํานวน 1 แห่ง

200,000

-

-

13 โครงการจัดซื้อเครื่องมือทดสอบ
แรงดันท่อเมนประปาพร้อม
อุปกรณ์

เพื่อใช้ในการทอสอบแรงดันท่อ
เมนประปา

เครื่องมือทดสอบแรงดัน
ท่อเมนประปาพร้อม
อุปกรณ์
จํานวน 1 ชุด

20,000

-

-

สายฉีดน้ําดับเพลิง
ขนาด ศก. 1.5 นิ้ว
จํานวน 1 ชุด
เครื่องมืออุปกรณ์
สําหรับใช้ในงานประปา
จํานวน 1 ชุด

15,000

-

-

300,000

-

-

14 โครงการจัดซื้อสายฉีดน้ําดับเพลิง เพื่อจัดซื้อสายฉีดน้ําดับเพลิง
ขนาด ศก. 1.5 นิ้ว
15 โครงการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์
สําหรับใช้ในงานประปา

เพื่อมีอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประปามี
ประสิทธิภาพ

โต๊ะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์
จํานวน 4 ตัว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14,000
-
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ตัวชี้วัด
(KPI)
จัดซื้อโต๊ะวาง
เครื่อง
คอมพิวเตอร์
4 ตัว
ก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 1 แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การทํางานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองการศึกษา

มีอาณาเขตบอก
บริเวณที่ชัดเจน
บุคคลภายในมี
ความปลอดภัย
จากอันตรายจาก
ภายนอก
จัดซื้อเครื่องมือ การทดสอบ
ทดสอบแรงดัน แรงดันท่อเมน
ท่อเมนประปา ประปามี
พร้อมอุปกรณ์ 1 ประสิทธิภาพ
ชุด
จัดซื้อสายฉีดน้ํา สายฉีดน้ําดับเพลิง
ดับเพลิง 1 ชุด 1 ชุด
จัดซื้อเครื่องมือ มีอุปกรณ์ที่ใช้ใน
อุปกรณ์สาํ หรับ งานประปามี
ใช้ในงานประปา ประสิทธิภาพ
1 ชุด

กองการศึกษา

กองช่าง

สํานัก
ปลัดเทศบาล ,
กองช่าง
กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการจัดซื้อรอกดึงสายไฟฟ้า
พร้อมคัมอะลอง

เพื่อจัดซื้อรอกดึงสายไฟฟ้าพร้อม
คัมอะลอง

17 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตร
วัดน้ําพร้อมติดตั้งปากบ่อบาดาล
และหอถัง หมู่ที่ 1 - 10
ตําบลพญาขัน

จัดซื้อพร้อมติดตั้งมาตรวัดน้าํ
พร้อมติดตั้งปากบ่อบาดาลและ
หอถัง หมู่ที่ 1 - 10

18 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกองช่าง

19 โครงการจัดซื้อรถขุด (แบคโฮว์)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกองช่าง

20 โครงการจัดซื้อถังน้ําแบบ
สแตนเลส
21 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพ
น้ํา

รอกดึงสายไฟฟ้าพร้อม
คัมอะลอง
จํานวน 1 ชุด
มาตรวัดน้ําพร้อมติดตั้ง
ปากบ่อบาดาลและหอ
ถัง หมู่ที่ 1 - 10
ตําบลพญาขัน
จํานวน 15 ตัว

งบประมาณและที่ผ่านมา
2559
2560
2561
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จัดซื้อรอกดึง
สายไฟฟ้าพร้อม
คัมอะลอง 1 ชุด
จัดซื้อพร้อม
ติดตั้งมาตรวัด
น้ําพร้อมติดตั้ง
ปากบ่อบาดาล
และหอถัง
หมู่ที่ 1 - 10
จัดซื้อรถบรรทุก
เทท้าย 1 คัน

มีรอกดึงสายไฟฟ้า
มีประสิทธิภาพ

กองช่าง

ติดตั้งมาตรวัดน้าํ
พร้อมติดตั้งปาก
บ่อบาดาลและ
หอถัง มี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

ทําให้เกิดความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มประสิทธิภาพ
งานของกองช่าง

กองช่าง

300,000

-

-

รถบรรทุกเทท้าย
จํานวน 1 คัน

2,500,000

-

-

รถขุด (แบคโฮว์)
จํานวน 1 คัน

4,000,000

-

-

จัดซื้อรถขุด
(แบคโฮว์) 1 คัน

เพื่อบรรจุน้ําใช้สําหรับการ
ถังน้ําขนาดไม่น้อยกว่า
แจกจ่ายให้กับประชาชนในช่วงฤดู 1,000 ลิตร
แล้ง
จํานวน 4 ใบ

39,600

-

-

เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําและวัด
ค่าน้ําเสียในลําคลอง

20,000

-

-

จัดซื้อถังน้ําแบบ บรรจุน้ําใช้สําหรับ
สแตนเลส 4 ใบ การแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนในช่วง
ฤดูแล้ง
จัดซื้อ
ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องตรวจสอบ น้ําและวัดค่าน้ํา
คุณภาพน้ํา 1
เสียในลําคลอง
เครื่อง

เครื่องวัดคุณภาพน้ํา
1 เครื่อง
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กองช่าง
สํานัก
ปลัดเทศบาล
สํานัก
ปลัดเทศบาล

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

22 โครงการจัดซื้อกล้องดิจติ อล

เพื่อใช้การจัดเก็บภาพถ่ายตาม
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เทศบาลตําบลพญาขัน

กล้องดิจิตอล
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
-

23 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา เพื่อใช้ในสํานักงาน และใช้ควบคู่
กับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์

คอมพิวเตอร์พกพา
จํานวน 1 เครื่อง

21,000

-

-

24 โครงการวางแผนและปรับปรุงผัง
เมืองรวม เมือง/ชุมชน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานและวางแผนปรับปรุงผัง
เมืองรวม เมือง/ชุมชน

วางแผนและปรับปรุงผัง
เมืองรวม เมือง/ชุมชน
จํานวน 1 โครงการ

40,000

-

-

25 โครงการสํารวจทีด่ ินสาธารณะใน
ตําบลพญาขัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทีด่ ินสาธารณะ

สํารวจที่ดินสาธารณะใน
ตําบลพญาขัน
18.25 ตางรางกิโลเมตร
จํานวน 10 หมู่บ้าน

50,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ใช้การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
โครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ
ของเทศบาลตําบล
พญาขัน
จัดซื้อ
อํานวยความ
คอมพิวเตอร์
สะดวกในการจัด
พกพา
งานกิจการของ
1 เครื่อง
เทศบาล
ปรับปรุงผังเมือง เพิ่มประสิทธิภาพ
รวม เมือง/
ในการทํางานและ
ชุมชน ได้
วางแผนปรับปรุง
มาตรฐาน
ผังเมืองรวม เมือง/
ชุมชน
บริหารจัดการ เพื่อเพิ่ม
ที่ดินสาธารณะ ประสิทธิภาพใน
ให้มีมาตรฐาน การบริหารจัดการ
ที่ดินสาธารณะ

สํานัก
ปลัดเทศบาล

จัดซื้อกล้อง
ดิจิตอล 1
เครื่อง

สํานัก
ปลัดเทศบาล
กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
-

26 โครงการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม เพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างมี
ความพร้อมในการใช้งาน

บํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง
จํานวน 5 โครงการ

27 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบลพญาขัน

เพื่อประชาชนมาติดต่อราชการ
มีความสะดวกและมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สํานักงานเทศบาลตําบล
พญาขัน
จํานวน 1 โครงการ

800,000

-

-

28 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10

เพื่อประชาชนรับรู้ข่าวสารได้
รวดเร็ว

ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10
จํานวน 10 หมู่บ้าน

800,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การ
บํารุงรักษา
หรือซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน
และ
สิ่งก่อสร้างได้
มาตรฐาน
ปรับปรุง
ภูมิทัศน์และ
ประชาชนมา
ติดต่อราชการ
มีความสะดวก
ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว
ได้มาตรฐาน
และประชาชน
รับรู้ข่าวสารได้
รวดเร็ว

ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างมี
ความพร้อมใน
การใช้งาน

กองช่าง

ประชาชนมา
ติดต่อราชการมี
ความสะดวก

กองช่าง

ประชาชนรับรู้
ข่าวสารได้
รวดเร็ว

กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

29 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ
ที่สํานักงานเทศบาลตําบล
พญาขัน

เพื่ออํานวยความสะดวกผูม้ าติดต่อ ก่อสร้างโรงจอดรถ
ราชการ
ทีส่ ํานักงานเทศบาล
ตําบลพญาขัน
จํานวน 1 แห่ง

30 โครงการก่อสร้างกําแพงรอบ
สํานักงานเทศบาลตําบล
พญาขัน

เพื่อมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และเพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของเทศบาล

31 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
อปพร. เทศบาลตําบลพญาขัน

เพื่อใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการในการ ก่อสร้างอาคารศูนย์
ทํางานของ อปพร. เทศบาลตําบล อปพร. เทศบาลตําบล
พญาขัน
พญาขัน
จํานวน 1 แห่ง

32 โครงการปรับปรุงทางขึ้น –
เพื่ออํานวยความสะดวกแก่คน
ลงทางลาดชัน สําหรับคนพิการ/ พิการ/ผูส้ ูงอายุ
ผู้สูงอายุ สํานักงานเทศบาลตําบล
พญาขัน

ก่อสร้างกําแพงรอบ
สํานักงานเทศบาลตําบล
พญาขัน
จํานวน 1 แห่ง

ปรับปรุงทางขึ้น –
ลงทางลาดชัน สําหรับ
คนพิการ/ผู้สูงอายุ
สํานักงานเทศบาลตําบล
พญาขัน
จํานวน 1 แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โรงจอดรถได้
มาตรฐาน
และประชาชน
มาติดต่อ
ราชการมี
ความสะดวก
ก่อสร้าง
กําแพงได้
มาตรฐานและ
มีความ
ปลอดภัย

ประชาชนมา
ติดต่อราชการมี
ความสะดวก

กองช่าง

มีความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของ
เทศบาล

กองช่าง

มีอาคารศูนย์
อปพร. สําหรับ
การติดต่อ
ประสานงานใน
กิจการ อปพร.
คนพิการ/
ผู้สูงอายุมีความ
สะดวกในการมา
ติดต่อราชการ

กองช่าง

1,000,000

-

-

500,000

-

-

อปพร. มีศูนย์
ปฏิบัติการใน
การทํางาน

70,000

-

-

ปรับปรุงทาง
ขึ้น – ลง ให้
เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุและผู้
พิการ
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กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

33 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลตําบลพญาขัน

เพื่อให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสถานที่รับประทานอาหารที่
เหมาะสมถูกสุขลักษณะ

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
สํานักงาน เทศบาลตําบลพญาขัน ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
ประชุม/ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
เก็บของ /ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพญา
ขัน
36 โครงการก่อสร้างรั้วกั้นบริเวณ
รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อกําหนดบริเวณสถานศึกษา
และป้องกันเด็กออกนอกบริเวณ

ก่อสร้างโรงอาหาร
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาลตําบล
พญาขัน
จํานวน 1 แห่ง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สํานักงาน
จํานวน 1 โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ประชุม/ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเก็บของ
/ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลพญาขัน
จํานวน 3 โครงการ
ก่อสร้างรั่วกั้นบริเวณ
รอบอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
จํานวน 1 แห่ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน

มีอาคารที่
เหมาะสมในการ
รับประทาน
อาหาร

กองช่าง

600,000

-

-

อาคารสํานักงาน
ตําบลพญาขัน
ได้มาตรฐาน

ประชาชนมา
ติดต่อได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

600,000

-

-

อาคาร
สํานักงาน/
อาคารเก็บของ/
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตําบลพญา
ขัน ได้มาตรฐาน

ประชาชนมา
ติดต่อได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง

100,000

-

-

รั้วกั้นรอบ
บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน

กําหนดบริเวณ
สถานศึกษาและ
ป้องกันเด็กออก
นอกบริเวณ
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กองการศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1

เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้

38 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สายบ้านแร่ - กลางนา หมู่ที่ 1

เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างใน
ตอนกลางคืน และมีความสะดวก
ในตอนกลางคืน

39 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยสม
มิตร (บ้านท้าวจันทร์) หมู่ที่ 4

เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้

40 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส
ถนนเขาแดง - ไสยอม
(บ้านท้าวจันทร์) หมู่ที่ 4

เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการ

ขยายเขตไฟฟ้า
ยาว 500 เมตร
จํานวน 1 สาย
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สายบ้านแร่ - กลางนา
หมู่ที่ 1 จํานวน 3 ชุด

ขยายเขตไฟฟ้าซอยสม
มิตร (บ้านท้าวจันทร์)
หมู่ที่ 4 ยาว 180 เมตร
จํานวน 1 สาย
ขยายเขตไฟฟ้า 3 เฟส
ถนนเขาแดง - ไสยอม
(บ้านท้าวจันทร์) หมู่ที่ 4
ยาว 2,000 เมตร
จํานวน 1 สาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
700,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ไฟฟ้า
ครอบคลุม
หมู่ที่ 1
ไฟฟ้าสอง
สว่าง
ครอบคลุม
หมู่ที่ 1

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ

กองช่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ในตอนกลางคืน
และมีความ
สะดวกในตอน
กลางคืน
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ

กองช่าง

100,000

-

-

100,000

-

-

ไฟฟ้า
ครอบคลุม
หมู่ที่ 4

1,500,000

-

-

ไฟฟ้า
ครอบคลุม
หมู่ที่ 4
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ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

41 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สายคลองพุฒิ หมู่ที่ 4

เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างใน
ตอนกลางคืน และมีความสะดวก
ในตอนกลางคืน

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สายคลองพุฒิ หมู่ที่ 4
จําวน 5 ชุด

42 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเหมือง

เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ขยายเขตไฟฟ้าเหมือง
หนองสามตอน –
คลองพุฒิ หมู่ที่ 6

หนองสามตอน – คลองพุฒิ
หมู่ที่ 6

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ไฟฟ้าสอง
สว่าง
ครอบคลุม
หมู่ที่ 4

ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ในตอนกลางคืน
และมีความ
สะดวกในตอน
กลางคืน
ประชาชนมี
ไฟฟ้า

กองช่าง

150,000

-

-

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

200,000

-

-

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

ประชาชนมี
ไฟฟ้า

กองช่าง

100,000

-

-

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

ประชาชนมี
ไฟฟ้า

กองช่าง

ยาว 1,000 เมตร
จํานวน 1 สาย
43 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอย

เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ประชาร่วมใจ หมู่ที่ 6

ขยายเขตไฟฟ้าซอย
ประชาร่วมใจ หมู่ที่ 6
ยาว 500 เมตร
จํานวน 1 สาย

44 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย

โรงตรวน หมู่ที่ 7

เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้

ขยายเขตไฟฟ้าสาย
โรงตรวน หมู่ที่ 7
ยาว 300 เมตร
จํานวน 1 สาย
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

45 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาย

เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้

คลองเหมืองกลาง หมู่ที่ 8

ขยายเขตไฟฟ้าสาย
คลองเหมืองกลาง หมู่
ที่ 8 ยาว 500 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ไฟฟ้า
ครอบคลุม
หมู่ที่ 8

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ

กองช่าง

ไฟฟ้า
ครอบคลุม
หมู่ที่ 9
ไฟฟ้า
ครอบคลุม
หมู่ที่ 9
ไฟฟ้า
ครอบคลุม
หมู่ที่ 10

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ

กองช่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ

กองช่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ

กองช่าง

ประชาชนมี
น้ําประปาที่มี
คุณภาพในการ
อุปโภค – และ
บริโภค
ระบบไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าใน
ภายในสํานักงาน สํานักงานมี
มีประสิทธิภาพ
คุณภาพ

กองช่าง

จํานวน 1 สาย
46 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้

หมู่ที่ 9

ขยายเขตไฟฟ้า
หมู่ที่ 9 ยาว 500 เมตร

จํานวน 1 สาย
47 ขยายเขตไฟฟ้าสายเหมืองใหม่ เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้
เขตไฟฟ้าสายเหมืองใหม่
หมู่ที่ 10 ยาว 500 เมตร
หมู่ที่ 10
จํานวน 1 สาย
48 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ขยายเขตไฟฟ้าสายต้น
รัก หมู่ที่ 10
สายต้นรัก หมู่ที่ 10
ยาว 300 เมตร
จํานวน 1 สาย
49 โครงการก่อสร้างปรับปรุงคุณภาพ เพื่อประชาชนมีน้ําประปาที่มี
ก่อสร้างปรับปรุง
น้ําประปา หมู่ที่ 5 สํานักงาน
คุณภาพบาดาลใช้ในการอุปโภค – คุณภาพน้ําประปา
เทศบาล
และบริโภค
หมู่ที่ 5 สํานักงาน
เทศบาล จํานวน 1 แห่ง
50 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในสํานักงานเทศบาลตําบล
พญาขัน หมู่ที่ 5 ตําบลพญาขัน

เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในการ

ติดตั้งหมอแปลงแรงต่ํา
จํานวน 1 ชุด

200,000

-

-

150,000

-

-

200,000

-

-

500,000

-

-

200,000

-

-
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ก่อสร้าปรับปรุง
คุณภาพ
น้ําประปา หมู่ที่
5 สํานักงาน
เทศบาล

กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

อุดหนุนการดําเนินงานของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขต
ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
ฯลฯ ของหมู่ที่ 1-10 ในเขตตําบล
พญาขัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน

ปีละ 1 โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
700,000
700,000

จํานวน 1 โครงการ

10,000

-

-

เพื่อจ่ายเป็นสมทบทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ปีละ 1 โครงการ

200,000

200,000

200,000

54 อุดหนุนโครงการจัดสวัสดิการ
ชุมชน ให้แก่กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลพญาขัน

เพื่อสนับสนุนโครงการจัด
สวัสดิการชุมชน ให้แก่กองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลพญาขัน

จํานวน 1 โครงการ

170,000

-

-

55 สมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล

เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล

300,000

-

-

(ผลผลิตของโครงการ)

51 อุดหนุนโครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ให้กับ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
52 อุดหนุนโครงการของศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นระดับอําเภอเมืองพัทลุง
53 สมทบทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

จํานวน 1 โครงการ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง

พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

กองช่าง

อปท. มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
บริหารงาน
สมทบทุน
บําเหน็จ
บํานาญ
ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
สนับสนุน
โครงการจัด
สวัสดิการ
ชุมชน
สมทบเงินทุน
ส่งเสริมกิจการ
เทศบาล

พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

สํานัก
ปลัดเทศบาล

พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

สํานัก
ปลัดเทศบาล

พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

สํานัก
ปลัดเทศบาล

พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

สํานัก
ปลัดเทศบาล

