รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559 - 2561)
เทศบาลตําบลแมแรง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง
- ยุทธศาสตรกรพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
7.1 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล
เปาหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของ พนักงาน ผูบริหารและสมาชิก

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาความรูและประสิทธิภาพ

(ผลผลิตของโครงการ)
บุคลากร ทต.แมแรง

ในการปฏิบัติงาน

งบประมาณและที่ผานมา

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

300,000

300,000

300,000 จํานวนผูเขารวม

(เงินอุดหนุน

สภาเทศบาล

ตัวชี้วัด

ทั่วไป)

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน โครงการ
ทั่วไป)

ทั่วไป)

บุคลากรของเทศบาลฯ

สํานักปลัดฯ

มีทักษะและความรูสําหรับ
ใชพัฒนาองคกรรวมกัน

(100,000)
2 โครงการอุดหนุนสํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจังหวัดลําพูน

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม

ปละ 1 ครั้ง

25,000

โครงการศูนยประสานงานของ

(เงินอุดหนุน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นฯ

ทั่วไป)

25,000

25,000 จํานวน อปท. ที่ไดรับ

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ประโยชน
ทั่วไป)

ทั่วไป)

การปฏิบัติงานของสํานักงาน สํานักปลัดฯ
ทองถิ่นจังหวัดฯเปนไปอยาง (จังหวัดลําพูน)
มีประสิทธิภาพ

(22,000)
3 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม

40,000

โครงการศูนยรวมขอมูลขาวสาร

(เงินอุดหนุน

การซื้อหรือการจางขององคกร

ทั่วไป)

ปกครองสวนทองถิ่น ฯ

(40,000)

4 โครงการสงเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับ เพื่อสงเสริมให ผูบริหาร สมาชิกสภา
คุณธรรมจริยธรรม

ปละ 1 ครั้ง

ปละ 1 ครั้ง

20,000

เทศบาลพนักงานเจาหนาที่ และ

(เงินอุดหนุน

ประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม

ทั่วไป)

ซื่อสัตย สุจริตมีความรักชาติ ศาสนา

(20,000)

40,000

40,000 จํานวน อปท. ที่ไดรับ

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ประโยชน
ทั่วไป)

20,000

สํานักปลัดฯ

มีประสิทธิภาพและโปรงใส

(อําเภอปาซาง)

ผูเขารวมไดรับการสงเสริม

สํานักปลัดฯ

ทั่วไป)

20,000 จํานวนผูเขารวม

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน โครงการ
ทั่วไป)

การดําเนินงานเปนไปอยาง

ทั่วไป)

ดานคุณธรรมจริยธรรม
และนําไปปฏิบัติ

พระมหากษัตริย

-60เปาหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการเสวนาเทศบาลตําบลแมแรง

วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกและคนิยม

ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น ประจําป

ใหแกบุคลากร ใหบริหารงานตาม

พ.ศ.2559

หลักธรรมาภิบาล ปองกันและ

(ผลผลิตของโครงการ)
ปละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผานมา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

15,000

0

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

0 จํานวนผูเขารวม
โครงการ

(เงินอุดหนุน

บุคคลากรในทองถิ่นมี

สํานักปลัดฯ

จิตสํานึกและเกรงกลัวตอ

(งานนิติการ)

โทษและผลจากการธุจริต

ทั่วไป)

ปราบปรามการธุจริต ทํางานดวย

คอรรัปชั่น

ความซื่อสัตย
6 โครงการเทศบาลตําบลแมแรง
เคลื่อนที่

7 โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
สหกรณ

เพื่อรับทราบปญหา ความตองการ

ปละ 1 ครั้ง

ของประชาชน รวมทั้งเผยแพร

20,000
(เงินอุดหนุน

ประชาสัมพันธการดําเนินงานของ

ทั่วไป)

เทศบาลใหประชาชนทราบ

(20,000)

ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรู

ประชาชนตําบลแมแรง

ที่ไดไปใชอยางมีประสิทธิภาพ

20,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

20,000

20,000 รอยละของผูเขารวม

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน โครงการ
ทั่วไป)

ทั่วไป)

20,000 รอยละ 80 สามารถ
(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน นําไปปฏิบัติได
20,000

ทั่วไป)

การแกไขปญหาเปนไปตาม

สํานักปลัดฯ

ความตองการของประชาชน (และทุกกอง)
อยางมีประสิทธิภาพ

ผูเขารวมโครงการสามารถ

สวัสดิการฯ

นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง

ทั่วไป)

(20,000)
8 โครงการศิลปะการพูดในที่ชุมชน
และการพัฒนาบุคลิกภาพ

เพื่อนําความรูที่ไดมาประยุกตใช

พนักงาน ทต.แมแรง

ในการปฏิบัติงาน

30,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

30,000

30,000 รอยละของผูเขารวม

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน โครงการ
ทั่วไป)

ทั่วไป)

บุคลากรไดรับความรูและ

สํานักปลัดฯ

นํามาปฏิบัติงานไดดีและ
มีประสิทธิภาพ

(40,000)
9 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑกีฬา

เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ กีฬาและ

หมูที่ 1 - 11

อุปกรณกีฬาตางๆ

และ ทต.แมแรง

55,000
(เงินอุดหนุน

55,000

55,000 รอยละของประชาชนที่

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ไดรับประโยชนจากการ

ประชาชนมีการออกกําลังกายอยกองการศึ
าง
กษา
สม่ําเสมอ

ทั่วไป)

ทั่วไป)

ทั่วไป)

สงเสริมการออกกําลัง

(55,000)
10 โครงการพัฒนาองคความรู

เพื่อพัฒนาความรูและนํามา

แกบุคลากรดานการบริหาร

ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

บุคลากร ทต.ตําบลแมแรง

20,000
(เงินอุดหนุน

จัดการที่ดี

ทั่วไป)

20,000

20,000 รอยละของผูเขารวม

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน โครงการ
ทั่วไป)

บุคลากรไดรับความรูและ

สํานักปลัดฯ

นํามาปฏิบัติงานไดดีและ
มีประสิทธิภาพ

ทั่วไป)

(20,000)

-61เปาหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ สํานักงาน

12 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ คอมพิวเตอร

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใชอํานวยความสะดวกในการ

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ เชน

ปฏิบัติงาน

หนังสือพิมพน้ําดื่ม แบบพิมพ

งบประมาณและที่ผานมา

เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

(บาท)

(บาท)

(บาท)

510,000

510,000

510,000 จํานวนความถี่ของวัสดุ

(เงินอุดหนุน
(510,000)

หมึกเครื่องพิมพ เมาส

(KPI)

2561

เกาอี้ ฯลฯ

ปฏิบัติงาน

หนวยงาน

2560

ทั่วไป)

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ เชน

ผลที่คาดวา

2559

ตางๆ เครื่องปรับอากาศ

เพื่อใชอํานวยความสะดวกในการ

ตัวชี้วัด

240,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน และครุภัณฑสํานักงาน
ทั่วไป)
ทั่วไป) ที่จัดซื้อ

240,000

240,000 จํานวนความถี่ของวัสดุ

การปฏิบัติงานเปนไปดวย

ทุกสํานัก/กอง

ความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานเปนไปดวย

ทุกสํานัก/กอง

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน และครุภัณฑคอมพิวเตอร ความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ
ทั่วไป)
ทั่วไป) ที่จัดซื้อ

(240,000)
13 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย

เพื่อจัดหาวัสดุเครื่องแตงกายใหกับ

เด็กนักเรียน ศพด. ในเขต

เด็กนักเรียนและ อปพร.

ตําบลแมแรงและอปพร.
ตําบลแมแรง

120,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

120,000

120,000 จํานวนของวัสดุเครื่อง

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน แตงกายที่จัดซื้อ
ทั่วไป)

ทั่วไป)

เด็กนักเรียน ศพด. ในเขต

กองการศึกษา

ตําบลแมแรงและ อปพร.

สํานักปลัดฯ

ตําบลแมแรง มีเครื่องแบบใช

(120,000)
14 จัดซื้อวัสดุการศึกษา

เพื่อจัดซื้อหนังสือไวบริการประชาชน จัดซื้อวัสดุ เชน หนังสือ
ในตําบลแมแรง

ประเภทตางๆ ฯลฯ

10,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)
(10,000)

10,000

10,000 จํานวนของวัสดุการศีกษา การมีแหลงศึกษา คนควา

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ที่จัดซื้อ
ทั่วไป)

ทั่วไป)

หาความรูของประชาชน
ตําบลแมแรง

กองการศึกษา

15 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ วิทยาศาสตร
หรือการแพทย

เพื่อใชอํานวยความสะดวกในการ

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑเชนชุดตรวจ

ปฏิบัติงาน

ถุงมือ น้ํายาเคมีพนหมอกควัน
ทีมีฟอล เวชภัณฑ ยา ฯลฯ

70,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

20,000

20,000 จํานวนของ วัสดุ ครุภัณฑ การปฏิบัติงานเปนไปดวย

ทุกสํานัก/กอง

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน วิทยาศาสตรการแพทยที่ ความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ
ทั่วไป)
ทั่วไป) จัดซื้อ

(20,000)
16 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ โฆษณา
และเผยแพร

เพื่อใชอํานวยความสะดวกในการ

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑเชนกระดาษ

ปฏิบัติงาน

โปสเตอร ประชาสัมพันธ
กลองถายรูป ฯลฯ

90,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

90,000

90,000 จํานวนของวัสดุ ครุภัณฑ การปฏิบัติงานเปนไปดวย

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน โฆษณาที่จัดซื้อ
ทั่วไป)

ทุกสํานัก/กอง

ความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ

ทั่วไป)

(90,000)

-62เปาหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

17 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ยานพาหนะ
และขนสง

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

เพื่อใชอํานวยความสะดวกในการ

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ เชน

90,000

ปฏิบัติงาน

ยางรถจักรยานยนต แบตเตอรี่

(เงินอุดหนุน

รถยนต รถจักรยานยนต ฯลฯ

ทั่วไป)

90,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

90,000 จํานวนของวัสดุ ครุภัณฑ การปฏิบัติงานเปนไปดวย

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ยานพาหนะและขนสงที่
ทั่วไป)
ทั่วไป) จัดซื้อ

ทุกสํานัก/กอง

ความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ

(90,000)
18 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑดับเพลิง

19 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อใชอํานวยความสะดวกในการ

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ เชนถังเคมี

ปฏิบัติงาน

ดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง

30,000
(เงินอุดหนุน

สายดับเพลิง แผงกั้นจราจร

ทั่วไป)

แบบตางๆ ฯลฯ

(30,000)

เพื่อใชอํานวยความสะดวกในการ

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ เชน

400,000

ปฏิบัติงาน

ไมกวาดน้ํายาทําความสะอาด
ฯลฯ

(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)
(400,000)

30,000

30,000 จํานวนของวัสดุ ครุภัณฑ การปฏิบัติงานเปนไปดวย

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ดับเพลิงที่จัดซื้อ

ความเรียบรอยและมี

ทั่วไป)

400,000

400,000 จํานวนของวัสดุ ครุภัณฑ การปฏิบัติงานเปนไปดวย

ทั่วไป)

ทั่วไป)

(งานปองกันฯ)

ประสิทธิภาพ

ทั่วไป)

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน งานบานงานครัว

สํานักปลัดฯ

ความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ

ทุกสํานัก/กอง

20 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ การเกษตร

เพื่อใชอํานวยความสะดวกในการ

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ เชน ปุย

220,000

ปฏิบัติงาน

ตนไม ดอกไม เครื่องตัดหญา

(เงินอุดหนุน

ฯลฯ

ทั่วไป)

220,000

220,000 จํานวนของวัสดุ ครุภัณฑ การปฏิบัติงานเปนไปดวย

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน การเกษตรที่จัดซื้อ

ทุกสํานัก/กอง

ความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ

ทั่วไป)

ทั่วไป)

220,000

220,000 จํานวนของวัสดุ ครุภัณฑ การปฏิบัติงานเปนไปดวย

(220,000)
21 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ไฟฟาและวิทยุ

เพื่อใชอํานวยความสะดวกในการ

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ เชน

ปฏิบัติงาน

แบตเตอรี่วิทยุชนิดมือถือสายไฟ
วัสดุอุปกรณ ไฟกิ่ง ฯลฯ

220,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน ไฟฟาและวิทยุที่จัดซื้อ

ทุกสํานัก/กอง

ความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ

ทั่วไป)

ทั่วไป)

240,000

240,000 จํานวนของวัสดุ ครุภัณฑ การปฏิบัติงานเปนไปดวย

(220,000)
22 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ กอสราง

เพื่อใชอํานวยความสะดวกในการ

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ เชน ตะปู

ปฏิบัติงาน

ทอพลาสติก ดอกสวาน
เครื่องตัดคอนกรีต สวาน ฯลฯ

240,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน กอสรางที่จัดซื้อ
ทั่วไป)

ทุกสํานัก/กอง

ความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ

ทั่วไป)

(237,000)

-63เปาหมาย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

23 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ อื่นๆ

วัตถุประสงค

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใชอํานวยความสะดวกในการ

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑที่ไมเขา

ปฏิบัติงาน

ลักษณะวัสดุ ครุภัณฑ
ตามที่กําหนด

งบประมาณและที่ผานมา
2559

2560

2561

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

10,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดวา

หนวยงาน

(KPI)

จะไดรับ

ที่รับผิดชอบ

10,000 จํานวนของวัสดุ ครุภัณฑ การปฏิบัติงานเปนไปดวย

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน อื่นๆ ที่จัดซื้อ

ทุกสํานัก/กอง

ความเรียบรอยและมี

ทั่วไป)

ทั่วไป)

ประสิทธิภาพ

400,000

400,000 รอยละของการจัดซื้อ

การปฏิบัติงานเปนไปดวย

(10,000)
24 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

เพื่อใชอํานวยความสะดวกในการ

จัดซื้อวัสดุ เชนน้ํามันใส

400,000

ปฏิบัติงาน

เครื่องตัดหญา และน้ํามันใส

(เงินอุดหนุน

เครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ

ทั่วไป)
(400,000)

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ความเรียบรอยและมี
ทั่วไป)
ทั่วไป) เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ประสิทธิภาพ

ทุกสํานัก/กอง

25 โครงการวันทองถิ่นไทย

เพื่อลําลึกถึงวันทองถิ่นไทย

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาล

20,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

20,000 รอยละของผูเขารวม
(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน โครงการวันทองถิ่นไทย
20,000

ทั่วไป)

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกสํานัก/กอง
พนักงานเทศบาล รําลึกถึง
วันทองถิ่นไทย

ทั่วไป)

(20,000)
26 โครงการอบรมดานการประชาสัมพันธ
และมัคคุเทศก

ผูทําหนาที่ประชาสัมพันธมีความรู

ผูนําชุมชน นักเรียนและ

ความเขาใจเกี่ยวกับประชาสัมพันธ

เยาวชน ตําบลแมแรง

30,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

30,000 รอยละของผูเขารวม
(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน โครงการ
30,000

ทั่วไป)

ผูเขารวมโครงการสามารถ

สํานักปลัดฯ

นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง

(งานประชา
สัมพันธ)

ทั่วไป)

(20,000)
27 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
กลุมองกรตางๆ ฯลฯ

ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรู

กลุมองคกรตางๆ ภายในตําบล

ที่ไดไปใชอยางมีประสิทธิภาพ

แมแรง

500,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

28 วัสดุ ครุภัณฑโรงงาน

เพื่อใชอํานวยความสะดวกในการ

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑโรงงาน

ปฏิบัติงาน

ฯลฯ

ทั่วไป)

20,000
(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

29 วัสดุ ครุภัณฑสํารวจ

เพื่อใชอํานวยความสะดวกในการ

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑสํารวจ

ปฏิบัติงาน

ฯลฯ

500,000 มีผูเขารวมโครงการ
(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน รอยละ 80
500,000

(เงินอุดหนุน
ทั่วไป)

20,000

นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง

20,000 จํานวนของวัสดุ ครุภัณฑ การปฏิบัติงานเปนไปดวย

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน โรงงานที่จัดซื้อ
20,000

ความเรียบรอยและมี

20,000 จํานวนของวัสดุ ครุภัณฑ การปฏิบัติงานเปนไปดวย

(เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน สํารวจที่จัดซื้อ

ความเรียบรอยและมี
ประสิทธิภาพ

ทั่วไป)
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28

ทุกสํานัก/กอง

ประสิทธิภาพ

ทั่วไป)

ทั่วไป)

29

ทุกสํานัก/กอง

ทั่วไป)

ทั่วไป)

20,000

ผูเขารวมโครงการสามารถ

28

ทุกสํานัก/กอง

3,275,000

3,210,000 3,210,000

