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แบบ ผด.01 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลร่อนพบูิลย์ 

 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน 

จํานวนโครงการท่ี

ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการ 

ท้ังหมด 

 

จํานวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

ท้ังหมด 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

1)  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต 

     1.1  แผนงานการศึกษา  19 20.66 7,956,580 25.00 กองการศึกษา 

     1.2  แผนงานสาธารณสุข 9 9.78 780,000 2.45 กองสาธารณสุขฯ 

     1.3  แผนงานงบกลาง 6 6.52 14,942,000 46.97 งานพฒันาชุมชน 

     1.4  แผนงานเคหะและชุมชน 6 6.52 2,509,000 7.89 กองสาธารณสุขฯ/กองช่าง 

     1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.08 150,000 0.47 งานพฒันาชุมชน 

     1.6  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 9.78 545,000 1.71 งานป้องกนัฯ 

รวม 50 54.34 26,882,580 84.49  

2)  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเข้มแข็งของชุมชน 

     2.1  แผนงานการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 7 7.62 887,580 2.79 งานพฒันาชุมชน 

รวม      7 7.62 887,580 2.79  
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ยุทธศาสตร์ / แผนงาน 

จํานวนโครงการท่ี

ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการ 

ท้ังหมด 

จํานวน

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

ท้ังหมด 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 

3)  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการกฬีา ศาสนาวัตฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป  1 1.08 100,000 0.31 สาํนกัปลดั 

     1.2  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 13 14.13 1,009,500 3.17 กองการศึกษา 

รวม 14 15.21 1,109,500 3.48  

4)  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 

     1.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8 8.70 2,022,816 6.36 กองช่าง 

รวม 8 8.70 2,022,816 6.36  

5)  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 

     2.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 13 14.13 917,000 2.88 สาํนกัปลดั/กองคลงั 

รวม      13 14.13 917,000  2.88  

รวมท้ังส้ิน 92 100 31,819,476 100  
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แบบ  ผด.02 

บัญชีโครงการพฒันา กจิกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลตําบลร่อนพบูิลย์ 

ที่ โครงการ รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1)  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต 

      1.1 แผนงานการศึกษา 

               

1. จดักิจกรรมค่ายคุณธรรม 

จริยธรรม 

จดักิจกรรมค่ายคุณธรรม

จริยธรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย 

50,000 วดัในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

กองการศึกษา             

2. จดัทาํแผนพฒันา

การศึกษา 

จดัใหมี้การประชุม

คณะกรรมการ ฯเพื่อจดัทาํ

แผนพฒันาการศึกษา 

5,000 หอ้งประชุม  

ทต.ร่อนพิบูลย ์

กองการศึกษา             

3. นิเทศ  ศพด. ทต.ร่อน

พิบูลย ์

นิเทศ-ติดตามการเรียนการ

สอนของ  ศพด. ทต.ร่อน

พิบูลย ์

2,000  ศพด. ทต.ร่อน

พิบูลย ์

กองการศึกษา             

4. เพิ่มประสิทธิภาพสภาเด็ก

และเยาวชน ทต.ร่อน

พิบูลย ์

จดัใหมี้การฝึกอบรมคณะ

บริหารสภาเด็กและ

เยาวชนทต. ร่อนพิบูลย ์

100,000 หอ้งประชุม  

ทต.ร่อนพิบูลย ์

กองการศึกษา             

5. ส่งเสริมการสอน

ภาษาต่างประเทศ 

ส่งเสริมให้มีการสอนภาษาา

ต่างประเทศแก่ประชาชน 

45,000 ภายในพื้นท่ี 

ทต.ร่อนพิบูลย ์

กองการศึกษา             
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ที่ โครงการ รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. ส่งเสริมรักการอ่าน เตรียมสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์

ในการอ่านหนงัสือแก่ชุมชน

ในเขต  ทต.ร่อนพิบูลย ์

30,000 ชุมชนต่างๆใน

เขต  ทต.ร่อน

พิบูลย ์

กองการศึกษา             

7. จา้งเหมาบุคลากรปฏิบติั

หนา้ท่ีรักษาความ

ปลอดภยัประจาํ ศพด.ทต.

ร่อนพิบูลย ์

จา้งเหมาบุคลากรจาํนวน 1

รายปฏิบติัหนา้ท่ีรักษาความ

ปลอดภยัประจาํ ศพด.ทต.

ร่อนพิบูลย ์

114,000 ศพด.ทต.ร่อน

พิบูลย ์

กองการศึกษา             

8. จา้งเหมาบุคลากรปฏิบติั

หนา้ท่ีแม่บา้นประจาํ 

ศพด.ทต.ร่อนพิบูลย ์

จา้งเหมาบุคลากรจาํนวน 1

รายปฏิบติัหนา้ท่ีแม่บา้น

ประจาํ ศพด.ทต.ร่อนพิบูลย ์

138,000 ศพด.ทต.ร่อน

พิบูลย ์

กองการศึกษา             

9. จา้งเหมาบุคลากรปฏิบติั

หนา้ท่ีผูช่้วยผูดู้แลเด็ก  

จา้งเหมาบุคลากรจาํนวน 1

รายปฏิบติัหนา้ท่ีผูช่้วยผูดู้แล

เด็ก  

114,000 ศพด.ทต.ร่อน

พิบูลย ์

กองการศึกษา             

10. คาราวานเสริมสร้าง

ประสบการณ์เด็ก 

จดักิจกรรมอบรมและศึกษาดู

งานนอกสถานท่ี เช่น แหล่ง

เรียนรู้ต่างๆ 

20,000 พื้นท่ีนอกเขต  

ทต.ร่อนพิบูลย ์

กองการศึกษา             

11. บา้น วดั โรงเรียน จดักิจกรรมบูรณาการระหวา่ง

บา้นวดั และโรงเรียน (ศพด.) 

 

2,000 ศพด.ทต.ร่อน

พิบูลย ์

กองการศึกษา             
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ที่ โครงการ รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12. พฒันาครูผูดู้แลเด็กเล็ก 

บุคลากรทางการศึกษา

และคณะกรรมการบริหาร

ศพด. ทต.ร่อนพิบูลย ์

จดักิจกรรมอบรมและศึกษาดู

งานนอกสถานท่ี เช่น ศพด. ท่ี

ไดรั้บรางวลัต่าง ๆ 

50,000 พื้นท่ีนอกเขต  

ทต.ร่อนพิบูลย ์

กองการศึกษา             

13. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

คุณภาพสานสัมพนัธ์

ชุมชน 

จดักิจกรรมท่ีเป็นการสาน

สัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนและ

ศพด. ทต.ร่อนพิบูลย ์

20,000 ศพด.ทต.ร่อน

พิบูลย ์

กองการศึกษา             

14. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กร่วม

กิจกรรมประเพณีและวนั

สาํคญัทางศาสนา 

จดักิจกรรมต่างๆ ในวนั

สาํคญัทางพระพุทธศาสนา 

5,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

กองการศึกษา             

15. จดัหาอาหารกลางวนัแก่

เด็กเลก็ใน   ศพด. ทต. 

ร่อนพิบูลย ์

จดัหาอาหารกลางวนัแก่เด็ก

เลก็ใน   ศพด. ทต. ร่อน

พิบูลย ์

154,350 ศพด.ทต.ร่อน

พิบูลย ์

กองการศึกษา             

16. สนบัสนุนค่าจดัการเรียน

การสอนของ  ศพด. ทต. 

ร่อนพิบูลย ์

สนบัสนุนค่าจดัการเรียนการ

สอนของ  ศพด. ทต. ร่อน

พิบูลย ์

51,000 ศพด.ทต.ร่อน

พิบูลย ์

กองการศึกษา             

17. สนบัสนุนค่าใชจ่้ายใน

การจดัการศึกษาของ  

ศพด. ทต. ร่อนพิบูลย ์

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดั

การศึกษาของ  ศพด. ทต. 

ร่อนพิบูลย ์

22,600 ศพด.ทต.ร่อน

พิบูลย ์

กองการศึกษา             
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ที่ โครงการ รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18. อาหารเสริม (นม) จดัหาอาหารเสริม(นม) แก่ 

ร.ร.สังกดั สพฐ.ในเขต และ

ศพด. ทต. ร่อนพิบูลย ์

2,203,630 ร.ร.สังกดั 

สพฐ.ในเขต 

และ ศพด. ทต. 

ร่อนพิบูลย ์

กองการศึกษา             

19. อาหารกลางวนั อุดหนุนงบประมาณจดัหา

อาหารกลางวนัแก่ ร.ร.สังกดั

สพฐ. ในเขต ทต.ร่อนพิบูลย ์

4,830,000 ร.ร.สังกดั

สพฐ. ในเขต 

ทต.ร่อนพิบูลย ์

กองการศึกษา             

          1.2 แผนงานสาธารณสุข                

1. จา้งเหมาบริการครู

ฝึกสอนออกกาํลงักายดว้ย

การเตน้แอโรบิค 

จา้งเหมาบริการ ผูน้าํเตน้ 

แอโรบิค จาํนวน 1 ราย 

50,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

กอง

สาธารณสุข 

            

2. จา้งเหมาบริการระบบ

การแพทยฉุ์กเฉิน 

จ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน

การแพทยฉุ์กเฉิน 

30,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

กอง

สาธารณสุข 

            

3. ป้องกนัและควบคุมโรค

ไขเ้ลือดออก 

จดัใหมี้การฉีดพ่นหมอกควนั 

แจกทรายอะเบท ฯลฯ พิบูลย ์

50,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

กอง

สาธารณสุข 

            

4. ป้องกนัและควบคุมโรค

พิษสุนขับา้ 

จดัใหมี้การฉีดวคัซีน ยา

คุมกาํเนิดแก่สุนขั แมว  ใน

เขต  ทต.ร่อนพิบูลย ์

70,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

กอง

สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. ผลิตส่ือเพื่อใหก้ารสุข

ศึกษาประชาสัมพนัธ์

เก่ียวกบัการสาธารณสุข 

ผลิตส่ือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

vcd  dvd  แผน่พบั โปสเตอร์ 

คู่มือ ฯลฯ 

30,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

กอง

สาธารณสุข 

            

6. อบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้

นอกสถานท่ีของ อสม. 

จดัใหมี้การอบรมและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้นอก

สถานท่ีแก่ อสม. ปีละ1คร้ัง 

200,000 พื้นท่ีนอกเขต  

ทต.ร่อนพิบูลย ์

กอง

สาธารณสุข 

            

7. อบรมและศึกษาดูงานของ

ผูป้ระกอบการร้านอาหาร 

จดัใหมี้การอบรมและศึกษาดู

งานนอกสถานท่ี ปีละ 1 คร้ัง 

100,000 พื้นท่ีนอกเขต  

ทต.ร่อนพิบูลย ์

กอง

สาธารณสุข 

            

8. อาหารปลอดภยั 

(Food  Safety) 

จดัใหมี้การสุ่มตรวจสาร

ปนเป้ือนในอาหารท่ีจาํหน่าย

ภายในเขต  ทต.ร่อนพิบูลย ์

50,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

กอง

สาธารณสุข 

            

9. อุดหนุนการดาํเนินงาน

ตามแนวทางโครงการ

พระราชดาํริดา้น

สาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณแก่

คณะกรรมการชุมชนในเขต

เทศบาล ทั้ง 10ชุมชน ชุมชน

ละ 20,000 บาท 

200,000 ชุมชนในเขต  

ทต.ร่อนพิบูลย ์

กอง

สาธารณสุข 

            

 

 

 

 



9 
 

 

ที่ โครงการ รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

         1.3 แผนงานงบกลาง                

1. เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ ใหก้ารสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ

ผูสู้งอายแุก่ผูสู้งอายท่ีุมีสิทธิ 

12,060,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานพฒันา

ชุมชน) 

            

2. เบ้ียยงัชีพความพิการ ใหก้ารสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ

ผูสู้งอายคุวามพิการแก่

ผูสู้งอายท่ีุมีสิทธิ 

2,400,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานพฒันา

ชุมชน) 

            

3. เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ ใหก้ารสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ

แก่ผูป่้วยเอดส์ท่ีขอรับการ

สงเคราะห์ตามระเบียบท่ี

กาํหนด 

132,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานพฒันา

ชุมชน) 

            

4. ค่าใชจ่้ายในการจดัการ

จราจร 

จดัหาอุปกรณ์ดา้นการจราจร

ต่างๆหรือการทาสี ตีเส้น

จราจร ฯลฯ 

50,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานป้องกนัฯ) 

            

5. เงินสมทบกองทุน

สวสัดิการชุมชน 

สนบัสนุนงบประมาณแก่

กองทุนสวสัดิการชุมชน ปีละ 

1 คร้ัง 

100,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานพฒันา

ชุมชน) 

            

6. เงินสมทบกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ 

สนบัสนุนงบประมาณสมทบ

กองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 

200,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

กอง

สาธารณสุข 
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ที่ โครงการ รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

         1.4 แผนงานเคหะและชุมชน                

1. จา้งเหมาบริการขดุหรือ

ปรับปรุงหลุมขยะและ

ถนนภายในสถานท่ีท้ิง

ขยะบา้นทา้ยเรือ หมู่ท่ี 12 

จา้งเหมาบริการขดุหรือ

ปรับปรุงหลุมขยะและถนน

ภายในสถานท่ีท้ิงขยะบา้น

ทา้ยเรือ หมู่ท่ี 12 ตามท่ี

เทศบาลฯ กาํหนด 

100,000 สถานท่ีท้ิงขยะ

บา้นทา้ยเรือ 

หมู่ท่ี 12 

กอง

สาธารณสุข 

            

2. จา้งเหมาบริการรักษา

ความสะอาดและเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของ

ถนนและทางเทา้ 

จา้งเหมาบริการบุคลากรเพื่อ

ปฏิบติังานตามโครงการรักษา

ความสะอาดและเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของถนนและทาง

เทา้ 

2,160,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

กอง

สาธารณสุข 

            

3. จา้งเหมาเพื่อปฏิบติังาน

ตาม  พรบ.การ

สาธารณสุข พ.ศ.2535 

จา้งเหมาบริการบุคลากรเพื่อ

ปฏิบติังานตามโครงการ ฯ 

จาํนวน 1 ราย 

50,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

กอง

สาธารณสุข 

            

4. อุดหนุนขยายเขตและ

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

บริเวณถนนตลาดใหม่ - 

นาโพธ์ิ หมู่ท่ี 7 

 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.

ร่อนพิบูลย ์

147,000 หมู่ท่ี 7  

ต.ร่อนพิบูลย ์

กองช่าง             
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ที่ 

 

โครงการ 

รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. 

 

อุดหนุนขยายเขตและ

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

บริเวณขา้งบา้นนายโชติ 

หมู่ท่ี 7 

 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.

ร่อนพิบูลย ์

34,000 หมู่ท่ี 7  

ต.ร่อนพิบูลย ์

กองช่าง             

6. อุดหนุนขยายเขตและ

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

บริเวณถนนทางเขา้บา้น

นางเต้ียง หมู่ท่ี 7 

 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.

ร่อนพิบูลย ์

18,000 หมู่ท่ี 7  

ต.ร่อนพิบูลย ์

กองช่าง             

          1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์                

1. ส่งเสริมการพฒันา

คุณภาพชีวิตและศกัยภาพ

ผูสู้งอาย ุ

 

 

 

 

ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพร่างกาย จิตใจและ

สังคมแก่ผูสู้งอาย ุทต. ร่อน

พิบูลยแ์ละจดัใหมี้ศูนยพ์ฒันา

ศกัยภาพผูสู้งอาย ุ 

150,000 นอก/ในเขต  

ทต.ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานพฒันา

ชุมชน) 
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ที่ โครงการ รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

         1.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน                

1. ป้องกนัและลดอุบติัเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาล 

(ตั้งด่านชุมชน) 

จดัใหมี้การตั้งจุดบริการ

ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ

สงกรานต ์

50,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานป้องกนัฯ) 

            

2. ช่วยเหลือประชาชนใน

เขตเทศบาล 

ใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูไ้ดรั้บ

ความเดือดร้อนจากสาธารณ

ภยัต่าง ๆ 

50,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานป้องกนัฯ) 

            

3. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติด 

ส่งเสริมกิจกรรมดา้นการ

บาํบดัฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติดใน

เขต  ทต.ร่อนพิบูลย ์

80,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานป้องกนัฯ) 

            

4. ป้องกนัอคัคีภยัในชุมชน สาํรวจ ใหค้วามรู้ จดัหาและ

ติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิง

เบ้ืองตน้ในชุมชนต่าง ๆ 

ภายในเขต ทต.ร่อนพิบูลย ์

30,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานป้องกนัฯ) 

            

5. ฝึกซอ้มแผนการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั 

(อคัคีภยั) 

จดัใหมี้การฝึกอบรม/ฝึกซอ้ม

แผนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ป้องกนัหรือบรรเทาอคัคีภยั 

50,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานป้องกนัฯ) 

            

6. ฝึกอบรมจิตอาสาภยัพิบติั จดัใหมี้การฝึกอบรมสมาชิก

จิตอาสาภยัพิบติั  

100,000 อาคาร สนง.  

ทต.ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานป้องกนัฯ) 
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ที่ โครงการ รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. ฝึกอบรม ทบทวน

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย

พลเรือน (อปพร.) 

จดัใหมี้การฝึกอบรมสมาชิก

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพล

เรือน (อปพร.)  

120,000 อาคาร สนง. 

ป้องกนัฯ  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานป้องกนัฯ) 

            

8. สร้างความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์น 

จดัใหมี้การอบรมการสร้าง

ความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นใหแ้ก่ประชาชน 

15,000 หอ้งประชุม 

สนง.  ทต.ร่อน

พิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานป้องกนัฯ) 

            

9. อบรมการป้องกนัและลด

ความเส่ียงจากภยัพิบติั

และสาธารณภยัต่างๆ 

จดัใหมี้การอบรมการป้องกนั

และลดความเส่ียงจากภยัพิบติั

และสาธารณภยัต่างๆ แก่

ประชาชน 

50,000 อาคาร สนง.  

ทต.ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานป้องกนัฯ) 
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ที่ โครงการ รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2)  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเข้มแข็งของชุมชน 

      2.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

               

1. ส่งเสริมกิจกรรมดา้นการ

พฒันาสตรีและครอบครัว 

จดักิจกรรมเก่ียวกบัการพฒันา

สตรีและครอบครัว 

50,000 ห้องประชุม 

ทต.ร่อนพิบูลย ์

สป.(งานพฒันา

ชุมชน) 

            

2. ส่งเสริมสนบัสนุน

กระบวนการจดัทาํแผนชุมชน 

จดัให้มีการทาํแผนชุมชน 30,000 ชุมชนต่างๆ / 

สนง.  เทศบาล 

สป.(งานพฒันา

ชุมชน) 

            

3. อบรมและศึกษาดูงานของ

ผูน้าํชุมชน 

จดัให้มีการอบรมและศึกษาดู

งานสาํหรับผูน้าํชุมชน 

500,000 ใน / นอกเขต  

ทต.ร่อนพิบูลย ์

สป.(งานพฒันา

ชุมชน) 

            

4. สนบัสนุนกลุ่มนาทองอินทรีย ์ สนบัสนุนงบประมาณแก่กลุ่ม

นาทองอินทรียเ์พ่ือส่งเสริมการ

ประกอบอาชีพทาํปุ๋ ยอินทรีย ์

27,580 กลุ่มนาทอง

อินทรีย ์

สป.(งานพฒันา

ชุมชน) 

            

5. สนบัสนุนกลุ่มอาชีพและ

วิสาหกิจชุมชนในเขต

เทศบาล 

สนบัสนุนงบประมาณแก่กลุ่ม

อาชีพและวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

60,000 ในเขต  ทต.ร่อน

พิบูลย ์

สป.(งานพฒันา

ชุมชน) 

            

6. อุดหนุนคณะกรรมการ

ชุมชนในเขต ทต.ร่อน

พิบูลย ์

สนบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่

คณะกรรมการชุมชนทุก

ชุมชน 

100,000 ชุมชนทั้ง 10 

ชุมชน 

สป.(งาน

พฒันาชุมชน) 

            

7. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ

และการรวมกลุ่มของ 

ประชาชน 

จดัฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

ใหก้บัประชาชน 

 

120,000 ในเขต ทต.

ร่อนพิบูลย ์

สป.(งาน

พฒันาชุมชน) 
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ที่ โครงการ รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมา

ณ (บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3)  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการกีฬา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

         3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

              

1. การจดังานรัฐพิธี พระราช

พิธี และวนัสาํคญัของชาติ 

จดักิจกรรมงานรัฐพิธี  พระราช

พิธี และวนัสาํคญัของชาติ 

100,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานธุรการ) 

            

         3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                

1. จดัการแข่งขนักีฬาเด็ก 

เยาวชนและประชาชน  

ทต.ร่อนพิบูลย ์

จดัใหมี้การแข่งขนักีฬาเด็ก 

เยาวชนและประชาชน  ทต.

ร่อนพิบูลย ์ปีละ 1 คร้ัง 

300,000 สนามกีฬาใน

เขต  เขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

กองการศึกษา             

2. จดัการแข่งขนัหรือจดัส่ง

กีฬาประเภทต่าง ๆ เขา้

ร่วมการแข่งขนั 

จดัการแข่งขนัหรือจดันกักีฬา

ทีมกีฬา  เขา้ร่วมการแข่งขนั

กีฬาต่างๆ 

100,000 ตามท่ีหน่วย 

งานจดัการ

แข่งขนักาํหนด 

กองการศึกษา             

3. จดังานวนัเด็กแห่งชาติ จดักิจกรรมในวนัเด็กแห่งชาติ 140,000 หนา้ท่ีวา่การ 

อ.ร่อนพิบูลย ์

กองการศึกษา             

4. จดังานประเพณีแห่ผา้ขึ้น

ธาตุ (วดัเขานอ้ย) 

จดัเตรียมสถานท่ีสาํหรับจดั

งานประเพณีแห่ผา้ขึ้นธาตุ 

20,000 วดัเขานอ้ย กองการศึกษา             

5. จดังานประเพณีทาํบุญตกั

บาตรเน่ืองในโอกาสวนั

ขึ้นปีใหม่ 

 

จดักิจกรรมทาํบุญตกับาตร

เน่ืองในโอกาสวนัขึ้นปีใหม่ 

30,000 หนา้ท่ีวา่การ 

อ.ร่อนพิบูลย ์

กองการศึกษา             
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ที่ โครงการ รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมา

ณ (บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. จดังานประเพณีลอย

กระทง 

จดัใหมี้กิจกรรมวนัลอยกระทง 

เช่น การประกวดกระทง  นาง

นพมาศ/ธิดานพมาศ  และ

มหรสพต่าง ๆ 

100,000 ภายในเขต  

ทต.ร่อนพิบูลย ์

กองการศึกษา             

7. จดังานประเพณีสงกรานต์

และวนักตญั�ู 

จดัใหมี้การรดนํ้าดาํหวัผูสู้งอาย ุ 

สรงนํ้าพระ ฯลฯ 

100,000 วดัเทพนม

เชือด 

กองการศึกษา             

8. จดังานประเพณีหล่อเทียน

พรรษา 

จดัใหมี้การหล่อเทียนพรรษา

จดัใหมี้ขบวนแห่ และการ

สมโภชเทียนพรรษา 

50,000 วดัในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

จาํนวน  5  วดั 

กองการศึกษา             

9. สร้างภูมิคุม้กนัทางสังคม

ในมิติวฒันธรรม 

จดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้

ดา้นวฒันธรรมแก่

กลุ่มเป้าหมาย ปีละ 1 รุ่น 

50,000 หอ้งประชุม 

สนง.  ทต.ร่อน

พิบูลย ์

กองการศึกษา             

10 อุดหนุนจดัทาํหมรับงาน

ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 

อุดหนุนงบประมาณแก่  อ.ร่อน

พิบูลย ์

20,000 อ.ร่อนพิบูลย ์ กองการศึกษา             

11. อุดหนุนประเพณีมาฆบูชา

แห่ผา้ขึ้นธาตุ 

อุดหนุนงบประมาณแก่  อ.ร่อน

พิบูลย ์

9,500 อ.ร่อนพิบูลย ์ กองการศึกษา             

12. อุดหนุนประเพณีถือศีล 

กินเจ 

อุดหนุนงบประมาณแก่ศาลเจา้

พระ 108 

30,000 

 

ศาลเจา้พระ 

108 

กองการศึกษา             
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ที่ โครงการ รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13. อุดหนุนงานประเพณีลาก

พระ 

อุดหนุนงบประมาณแก่วดัใน

เขตเทศบาล ฯ 5 วดั (วดัเขา

นอ้ย วดัเทพนมเชือด วดั

พิศาลนฤมิต วดัสุวรรณรังษี

วดัจีบประดิษฐ์)  วดัละ 

12,000 บาท 

60,000 วดัในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

จาํนวน  5  วดั 

กองการศึกษา             

 

ที่ โครงการ รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4)  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน  

         4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

              

1. ก่อสร้างคูระบายนํ้า คสล.

ถนนสายแสวงคาร์แคร์ - 

หงส์ฟ้า  หมู่ท่ี 12 

ก่อสร้างคูระบายนํ้า คสล.

ถนนสายแสวงคาร์แคร์ – 

หงส์ฟ้า ขนาดกวา้งเฉล่ีย 0.30 

ม. ลึกตั้งแต่  0.30 ม. ถึง  0.40 

ม. ตามระดบัลาดเท ยาว

รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 86 ม.  

ตามแบบท่ี ทต.ร่อนพิบูลย ์

กาํหนด 

285,102 หมู่ท่ี 12   

ต.ร่อนพิบูลย ์

กองช่าง             
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ที่ โครงการ รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. ก่อสร้างถนน คสล.สาย

บา้นนายเสวียน - สุดเขต 

ทต.ร่อนพิบูลย ์ หมู่ท่ี 5 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น

นายเสวียน – สุดเขต ทต.ร่อน

พิบูลย ์ ขนาดผิวจราจรกวา้ง 

4 ม. ยาว 215 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 860 

ตร.ม. ตามแบบท่ี  ทต.ร่อน

พิบูลยก์าํหนด 

617,245 หมู่ท่ี 5   

ต.ร่อนพิบูลย ์

กองช่าง             

3. ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน 

คสล.สายทางเขา้บา้นนา

โพธ์ิ – บา้นหนองคูขนั 

หมู่ท่ี 7 

 

ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน 

คสล. โดยทาํการปรับปรุง 

ซ่อมแซม ถนน คสล. ช่วงท่ี 1 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6 ม. ยาว 

75 ม. หนา 0.15 ม. ช่วงท่ี 2 

ขนาดผิวจราจรกวา้ง 2 ม. ยาว 

25 ม. และผิวจราจรกวา้ง 4 ม.

ยาว 16 ม. หนา 0.15 ม. ช่วงท่ี 

3 ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4 ม. 

ยาว 4 ม. หนา 0.15 ม. ตาม

แบบท่ี ทต.ร่อนพิบูลยก์าํหนด 

 

497,342 หมู่ท่ี 7   

ต.ร่อนพิบูลย ์

กองช่าง             
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ที่ โครงการ รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. ปรับปรุงถนน คสล.สาย

ปากทางเขา้หลงัการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค สาขาร่อน

พิบูลย ์หมู่ท่ี 5 

 

ปรับปรุงถนน คสล.สายปาก

ทางเขา้หลงัการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค สาขาร่อนพิบูลย ์

ขนาดกวา้ง 3 ม. ยาว 20 ม. 

หนา 0.15 ม. ตามแบบท่ี ทต.

ร่อนพิบูลยก์าํหนด 

49,871 หมู่ท่ี 5   

ต.ร่อนพิบูลย ์

กองช่าง             

5. ก่อสร้างคูระบายนํ้า

คอนกรีตเสริมเหลก็

ถนนสายตลาดใน  

หมู่ท่ี 12      

ก่อสร้างคูระบายนํ้า  คสล.

ถนนสายตลาดใน โดยช่วง

ท่ี 1 และช่วงท่ี 3 ก่อสร้างคู

ระบายนํ้าคอนกรีตเสริม

เหลก็ ขนาดกวา้งเฉล่ีย 0.30 

ม. ลึก 0.40 ม. ยาวรวมกนั

ไม่นอ้ยกวา่ 34 ม. ช่วงท่ี 2 

ก่อสร้างคูระบายนํ้า คสล. 

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 0.20 ม. ลึก 

0.40 ม. ยาวรวมกนัไมน่อ้ย

กวา่ 3 ม. ตามแบบท่ี  ทต.

ร่อนพิบูลยก์าํหนด 

129,000 

 

หมู่ท่ี 12   

ต.ร่อนพิบูลย ์

กองช่าง             
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ที่ โครงการ รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. ปรับปรุงถนน คสล.

สายปากทางเขา้บา้น

ทุ่งโหม๊ะ หมู่ท่ี 5 

 

ปรับปรุงถนน คสล.สายปาก

ทางเขา้บา้นทุ่งโหม๊ะ ขนาดกวา้ง 

4 ม. ยาว 38 ม. หนา 0.15 ม. ตาม

แบบท่ี ทต.ร่อนพิบูลยก์าํหนด 

111,032 หมู่ท่ี 5   

ต.ร่อนพิบูลย ์

กองช่าง             

7. ปรับปรุงวางท่อ

ระบายนํ้าคอนกรีต

เสริมเหลก็ ส่ีแยก

จานเรียว หมู่ท่ี 12       

 

ปรับปรุงวางท่อระบายนํ้า 

คสล. ส่ีแยกจานเรียว โดยทาํ

การปรับปรุงวางท่อระบายนํ้ า 

คสล.ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 

0.40 ม. ชั้น3 (มอก.) จาํนวน 9 

ท่อน ความยาวรวมกนัทั้งหมด

ไม่นอ้ยกวา่ 9 ม. พร้อมฝา

ตะแกรงเหลก็กวา้ง 0.58 ม. ยาว 

1.50 ม. จาํนวน 1 ฝา และเทพื้น

คอนกรีตกวา้งเฉล่ีย 1 ม. ยาว 9 

ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ี

รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 9 ตร.ม. 

ตามแบบท่ี ทต.ร่อนพิบูลย์

กาํหนด 

52,000    หมู่ท่ี 12   

ต.ร่อนพิบูลย ์

กองช่าง             
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ที่ โครงการ รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8. ปรับปรุงฝาคูระบายนํ้า

ตลาดสดเทศบาลตาํบล

ร่อนพิบูลย ์ (ตลาดใหม่) 

หมู่ท่ี 7 

ปรับปรุงฝาคูระบายนํ้าตลาด

สด ทต.ร่อนพิบูลย ์(ตลาด

ใหม่) โดยทาํการร้ือฝาคู

ระบายนํ้าเดิม แลว้จบัเซ้ียม 

แต่งขอบรางระบายนํ้า เปล่ียน

ฝาคูระบายนํ้าใหม่ เป็นฝาคู

ระบายนํ้าเหลก็ ขนาดกวา้ง 

0.29 ม. ยาว 0.50 ม. จาํนวน 

356 ชุด และซ่อมแซมขอบ

ฟุตบาท โดยเทคอนกรีตร่อง

ขอบฟุตบาท กวา้ง 0.30 ม. 

ยาว 24.60 ม. สูง 0.25 ม. 

พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหลก็

ดา้นหนา้ กวา้ง 1 ม. ยาว 

25.60 ม. หนา 0.10 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 25.60 ตร.ม. 

283,224 หมู่ท่ี 7   

ต.ร่อนพิบูลย ์

กอง

สาธารณสุขฯ 
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ที่ โครงการ รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5)  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

         5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

              

1. ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง จดัใหมี้การเลือกตั้งตามท่ี

กฎหมายกาํหนด 

50,000 ในเขต  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานธุรการ) 

            

2. จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน จดัการประชุมต่าง ๆ เช่น การ

ประชุมคณะกรรมการแผน 

การประชุมประชาคมเพื่อ

จดัทาํ เพิ่มเติม หรือ

เปล่ียนแปลงแผนพฒันา ฯ 

10,000 หอ้งประชุม  

ทต.ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานวิเคราะห์) 

            

3. ทอ้งถ่ินโปร่งใส 

ขา้ราชการไทยไม่โกง 

จดักิจกรรมต่างๆ เช่น การ

รณรงคก์าร จดัอบรม ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการ

ทุจริตทุกรูปแบบ 

20,000 หอ้งประชุม  

ทต.ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานนิติการ) 

            

4. ปรับปรุงฐานขอ้มูล

ทะเบียนราษฎร 

ปรับปรุงฐานขอ้มูลทะเบียน

ราษฎรใหเ้ป็นปัจจุบนั 

30,000 สาํนกัทะเบียน 

ฯ ทต.ร่อน

พิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานทะเบียน 

ฯ) 

            

5. พฒันาศูนยข์อ้มูลข่าวสาร

และระบบสารสนเทศ 

จดัหาซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ต่างๆ 

ของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร ใหใ้ช้

งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

10,000 ศูนยข์อ้มูล

ข่าวสาร ฯ 

สาํนกัปลดั 

(งาน ปชส.) 

            



23 
 

 

ที่ โครงการ รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. วนัทอ้งถ่ินไทย จดักิจกรรมหรือเขา้ร่วม

กิจกรรมในวนัทอ้งถ่ินไทย 

10,000 ตามท่ี อาํเภอ 

จงัหวดักาํหนด 

สาํนกัปลดั 

(งานธุรการ) 

            

7. วนัเทศบาล จดักิจกรรมต่าง ๆ เช่น 5 ส. 

ฯลฯ  ในวนัเทศบาล 

10,000 อาคาร สนง.  

ทต.ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานธุรการ) 

            

8. มอบรางวลัพนกังาน 

ลูกจา้งดีเด่น 

จดัใหมี้การมอบรางวลัแก่

พนกังาน ลูกจา้งของ  ทต.

ร่อนพิบูลย ์

12,000 หอ้งประชุม  

ทต.ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานการ

เจา้หนา้ท่ี) 

            

9. อบรมมาตรฐานทาง

คุณธรรม จริยธรรม แก่

พนกังาน ลูกจา้ง 

จดัใหมี้การอบรมเก่ียวกบั

คุณธรรม จริยธรรม ปีละ 1 

คร้ัง 

50,000 หอ้งประชุม  

ทต.ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานการ

เจา้หนา้ท่ี) 

            

10. อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน 

จดัใหมี้การอบรมและศึกษาดู

งานของผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 

พนกังาน และลูกจา้ง 

400,000 หอ้งประชุม 

สนง.เทศบาลฯ 

/ นอกเขต ทต.

ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานการ

เจา้หนา้ท่ี) 

            

11. ภาษีเคล่ือนท่ี ออกบริการจดัเก็บภาษีต่าง ๆ 

นอกสถานท่ี 

10,000 ในเขต ทต.

ร่อนพิบูลย ์

กองคลงั             
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ที่ โครงการ รายละเอียด 

ของกิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12. จดัทาํ ปรับปรุง ขอ้มูล

แผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิ์น 

จดัทาํ ปรับปรุง ขอ้มูลแผนท่ี

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 

300,000 ในเขต ทต.

ร่อนพิบูลย ์

กองคลงั             

13. สนบัสนุนส่งเสริม

กิจกรรมตามหนงัสือสั่ง

การ 

สนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรม

ต่าง ๆ ตามท่ีมีหนงัสือส่ังการ 

5,000 ในเขต ทต.

ร่อนพิบูลย ์

สาํนกัปลดั 

(งานธุรการ) 
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แบบ ผด.02/1 

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับท่ีไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2565   เทศบาลตําบลร่อนพบูิลย์ 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียด 

ของครุภัณฑ์ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่

ดําเนินการ 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงานบริหารงานทั่วไป                

1. คอมพิวเตอร์หรือ

อิเลก็ทรอนิกส์ 

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  All  In 

One  สาํหรับงานประมวลผล  

จาํนวน  3  เคร่ือง   ตามเกณฑ ์

ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ของ

กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม 

69,000 

(เคร่ืองละ 

23,000 บาท) 

ทต.ร่อนพิบูลย ์ กองคลงั             

แผนงานเคหะและชุมชน                

1. งานบา้นงานครัว จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้ แบบขอ้แขง็

ชนิดสะพาย เคร่ืองยนตข์นาดไม่

นอ้ยกวา่ 1.4 แรงมา้ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่น้อยกวา่ 300 ซีซี 

พร้อมใบมีด จาํนวน  5  เคร่ือง  

47,500 

(เคร่ืองละ 

9,500 บาท) 

ทต.ร่อนพิบูลย ์ กอง

สาธารณสุขฯ 

            

รวมค่าครุภัณฑ์ทั้งส้ิน 116,500  

 


