
แบบ ผด. 02

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

   1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดการกิจกรรมทางการศึกษาทัง้ในและนอกระบบ

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

1 อาหารเสริม (นม) จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 2,480,000 ร.ร.สังกัดสพฐ.ในเขต กองการศึกษา

แก่น.ร.ในร.ร.สังกัดสพฐ. เทศบาล ฯ,ศพด.ทต.

ในเขตเทศบาลและศพด. ร่อนพิบูลย์

2 อาหารกลางวัน สนับสนุนงบประมาณแก่ 4,776,000 ร.ร.สังกัดสพฐ.ในเขต กองการศึกษา

ร.ร.สังกัดสพฐ.ในเขต ฯ เทศบาล ฯ

เพือ่จัดหาอาหารกลางวัน

3 จ้างเหมารปภ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้างเหมารปภ. จ านวน 114,000 ศพด.เทศบาลต าบล กองการศึกษา

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ 1 คน ร่อนพิบูลย์

4 จ้างเหมาแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้างเหมาท าความสะอาด 138,000 ศพด.เทศบาลต าบล กองการศึกษา

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ จ านวน 1 คน ร่อนพิบูลย์

7

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 จ้างเหมาครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก จ้างเหมาครูผู้ช่วยผู้ดูแล 216,000 ศพด.เทศบาลต าบล กองการศึกษา

เด็กเล็ก จ านวน 2 คน ร่อนพิบูลย์

6 อาหารกลางวันศพด.เทศบาลต าบล จัดหาอาหารกลางวันแก่ 504,000 ศพด.เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ร่อนพิบูลย์ เด็กเล็กในศพด. ร่อนพิบูลย์

7 ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. สนับสนุนการจัดการ 153,000 ศพด.เทศบาลต าบล กองการศึกษา

เรียนการสอนในศพด. ร่อนพิบูลย์

8 เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมเข้าค่าย 100,000 วัดเทพนมเชือด กองการศึกษา

คุณธรรมจริยธรรม

9 พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมการ 6,000 ศพด.เทศบาลต าบล กองการศึกษา

พัฒนาครู ฯ 3 คน ร่อนพิบูลย์

10 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการ 20,000 ศพด.เทศบาลต าบล กองการศึกษา

พัฒนาผู้เรียน(เด็กเล็ก) ร่อนพิบูลย์

11 บ้าน วัด โรงเรียน จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ 30,000 ศพด,วัดในเขตเทศบาลกองการศึกษา

ระหว่างบ้าน วัด ร.ร. ต าบลร่อนพิบูลย์

12 ศพด.ร่วมกิจกรรมวันส าคัญ ร่วมกิจกรรมในวันส าคัญ 20,000 วัดเทพนมเชือด กองการศึกษา

ทางพระพุทธศาสนา ทางพุทธศาสนา
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเล็ก จัดกิจกรรมส่งเสริม 15,000 ศพด.เทศบาลต าบล กองการศึกษา

คุณธรรมจริยธรรม ร่อนพิบูลย์

14 คาราวานเสริมสร้างประสบการณ์เด็ก จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 40,000 นอกเขตเทศบาล กองการศึกษา

นอกสถานที่

15 พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก บุคลากรทาง จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน 50,000 นอกเขตเทศบาล กองการศึกษา

การศึกษา และคกก.สถานศึกษา ด้านการศึกษา

นอกสถานที่

16 ศพด.คุณภาพสานสัมพันธ์ชุมชน จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ 20,000 ชุมชนใกล้เคียงศพด. กองการศึกษา

ระหว่างศพด.และชุมชน ทต.ร่อนพิบูลย์

17 ปรับปรุงต่อเติมผนังอลูมิเนียมอาคาร ก่อสร้าง ต่อเติมผนังอลูมิ 7,000 ศพด.เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ศพด.เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ หมู่ 7 เนียมสูง0.9ม.ยาว1.38ม. ร่อนพิบูลย์

และผนังกระจกใสหนา5

มม.สูง1.1ม.ยาว1.38ม.

18 ก่อสร้างถนนคสล.สายทางเข้า-ออก 2 ช่วง กว้าง4ม.ยาว31ม. 139,000 ศพด.เทศบาลต าบล กองการศึกษา

ศพด.เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ หมู่ 7 หนา0.15ม.ไหล่ทาง0.5ม. ร่อนพิบูลย์

หรือ พท.คสล.รวม2ช่วง

ไม่น้อยกว่า 248 ตร.ม.
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   1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนทัง้ด้านการรักษาพยาบาล การปูองกัน-ควบคุมโรค ฯ

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

1 จ้างเหมาครูฝึกสอนออกก าลังกาย จ้างเหมาครูฝึกสอนออก 50,000 ลานแอโรบิค กอง

ด้วยการเต้นแอโรบิค ก าลังกาย ฯ 1 คน หน้าอ.ร่อนพิบูลย์ สาธารณสุข ฯ

2 อบรม ศึกษาดูงานผู้ประกอบการ จัดอบรม ศึกษาดูงานแก่ 50,000 อบรมทีเ่ทศบาล,ศึกษา กอง

ร้านอาหาร ผู้ประกอบการร้านอาหาร ดูงานนอกสถานที่ สาธารณสุข ฯ

3 อบรมและแลกเปล่ียนเรียนรู้นอก จัดอบรมแลกเปล่ียน 100,000 นอกเขตเทศบาล กอง

สถานทีข่องอสม. เรียนรู้นอกสถานทีแ่ก่ สาธารณสุข ฯ

อสม.

4 ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมก าเนิด,วัคซีน 50,000 ชุมชน 12 ชุมชน กอง

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาล ฯ สาธารณสุข ฯ

5 เสริมสร้างศักยภาพแกนน าสุขภาพและ จัดประชุม อบรมแกนน า 50,000 รพ.ร่อนพิบูลย์ กอง

ส่ิงแวดล้อมทต.ร่อนพิบูลย์ สุขภาพ ฯ อย่างต่อเนื่อง สาธารณสุข ฯ

6 ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ใหสุ้ขศึกษา ประชาสัมพนัธ์ 50,000 ชุมชน 12 ชุมชน กอง

รณรงค์และปูองกันโรคไข้ ในเขตเทศบาล ฯ สาธารณสุข ฯ

เลือดออก ฉีดพ่นสารเคมี

แจกทรายอะเบท
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ผลิตส่ือเพือ่ให้การสุขศึกษาประชาสัม จัดท าเอกสารคู่มือ ปูาย 50,000 ในเขตเทศบาลต าบล กอง

พันธ์เกี่ยวกับการสาธารณสุข ฯ ไวนิล แผ่นพับ โปสเตอร์ ร่อนพิบูลย์ สาธารณสุข ฯ

หนังสือ เทป ซีดี ฯลฯ

เพือ่ใช้เป็นส่ือในการจัด

นิทรรศการ อบรมอสม.

และกิจกรรมต่าง ๆ 

8 ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย จัดอบรมสมาชิกชมรม 30,000 ในเขตเทศบาลต าบล กอง

นวดแผนไทย,ส่งเสริม ร่อนพิบูลย์ สาธารณสุข ฯ

ผลิตภัณฑ์แพทย์แผนไทย

ตัวแทนชุมชน ประชาชน

9 อาหารปลอดภัย (Food Safety) สุ่มตรวจสอบสารปนเปือ้น 50,000 ในเขตเทศบาลต าบล กอง

ในร้านจ าหน่ายอาหาร ร่อนพิบูลย์ สาธารณสุข ฯ

และตลาดสด

10 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สมทบเงินแก่กองทุน 200,000 กองทุนสปสช. กอง

สปสช. สาธารณสุข ฯ
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   1.3 แนวทางการพัฒนาระบบงานสวัสดิการสังคมเพือ่สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

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

1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 10,290,000 ทต.ร่อนพิบูลย์ สป.

ทุกเดือน (งานพัฒนาชุมชน)

2 เบีย้ยังชีพคนพิการ จ่ายเบีย้ยังชีพคนพิการ 2,172,000 ทต.ร่อนพิบูลย์ สป.

ทุกเดือน (งานพัฒนาชุมชน)

3 เบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 120,000 ทต.ร่อนพิบูลย์ สป.

ทุกเดือน (งานพัฒนาชุมชน)

4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน สมทบเงินแก่กองทุน 100,000 ทต.ร่อนพิบูลย์ สป.

สวัสดิการชุมชน (งานพัฒนาชุมชน)
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   1.4 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น

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

1 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ฯ จ้างเหมาบริการเก็บ ขน 2,003,440 ในเขตเทศบาลต าบล กอง

กวาดขยะมูลฝอยและ ร่อนพิบูลย์ สาธารณสุข ฯ

รักษาความสะอาดถนน

สาธารณะ ล้าง-ขุดลอกคู

คลองในเขตเทศบาล

2 จ้างเหมาบริการเพือ่ปฏิบัติงานตาม จ้างเหมาบริการ จ านวน 200,000 ในเขตเทศบาลต าบล กอง

พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 1 คน ร่อนพิบูลย์ สาธารณสุข ฯ

3 ร่อนพิบูลย์เมืองน่าอยู่ รณรงค์ให้ความรู้ จัดประ 100,000 ในเขตเทศบาลต าบล กอง

กวดชุมชนปลอดถังขยะ/ ร่อนพิบูลย์ สาธารณสุข ฯ

ชุมชนรักษาความสะอาด

กิจกรรมขยะแลกไข่ ฯลฯ

4 ก่อสร้างโรงเรือนพักขยะอันตราย ก่อสร้างโรงเรือนพักขยะ 115,000 หมู่ 13 ต.ร่อนพิบูลย์ กอง

หมู่ 13 อันตราย ชั้นเดียว ขนาด สาธารณสุข ฯ

กว้าง 3 ม.ยาว 3 ม.

จ านวน 1 หลัง
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   1.5 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในท้องถิ่น และการปูองกัน-บรรเทาสาธารณภัย

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

1 ติดต้ังกระจกโค้ง ติดต้ังกระจกโค้งจุดเส่ียง 300,000 ในเขตเทศบาลต าบล สป.

ในเขตเทศบาล ร่อนพิบูลย์ (งานปูองกันฯ)

2 ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล ให้ความช่วยเหลือประชา 100,000 ในเขตเทศบาลต าบล สป.

ชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ร่อนพิบูลย์ (งานปูองกันฯ)

จากสาธารณภัยต่าง ๆ 

3 ฝึกอบรมทบทวนอปพร. ฝึกอบรมทบทวนอปพร. 100,000 ในเขตเทศบาลต าบล สป.

1 รุ่น ร่อนพิบูลย์ (งานปูองกันฯ)

4 ฝึกซ้อมแผนปูองกัน ฯ ฝึกซ้อมแผนปูองกัน ฯ 50,000 ในเขตเทศบาลต าบล สป.

1 รุ่น ร่อนพิบูลย์ (งานปูองกันฯ)

5 อบรมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ฯ จัดอบรมตัวแทนชุมชน 30,000 ในเขตเทศบาลต าบล สป.

ประชาชน 1 คร้ัง/ปี ร่อนพิบูลย์ (งานปูองกันฯ)

6 ติดต้ังถังดับเพลิงในชุมชน จัดหา ให้ความรู้และ 60,000 ในเขตเทศบาลต าบล สป.

ติดต้ังถังดับเพลิงในเขต ฯ ร่อนพิบูลย(์12 ชุมชน) (งานปูองกันฯ)
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน

   2.1 แนวทางการพัฒนาพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม/ชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

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

1 ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ สนับสนุนการจัดกิจกรรม 100,000 ในเขตเทศบาล/นอก สป.

ทีเ่หมาะสมกับผู้สูงอายุ เขตเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)

ในชมรมผู้สูงอายุเทศบาล

ต าบลร่อนพิบูลย์

2 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี จัดฝึกอบรมกลุ่มสตรีและ 50,000 ในเขตเทศบาล/นอก สป.

และครอบครัว กลุ่มครอบครัว เขตเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)

จ านวน 1 รุ่น/ปี

   2.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมเศรษฐกิจและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

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

1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวม ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 120,000 ในเขตเทศบาลต าบล สป.

กลุ่มอาชีพของประชาชน อาชีพ จัดฝึกอบรมทักษะ ร่อนพิบูลย์ (งานพัฒนาชุมชน)

อาชีพต่าง ๆ แก่ตัวแทน

ชุมชนหรือประชาชนผู้

สนใจ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 อุดหนุนกลุ่มนาทองอินทรีย์ อุดหนุนงบประมาณแก่ 27,580 กลุ่มนาทองอินทรีย์ สป.

กลุ่มนาทองอินทรีย์ หมู่ที ่7 (งานพัฒนาชุมชน)

ต าบลร่อนพิบูลย์

3 จัดงานมหกรรมอาหารและของดี จัดงานมหกรรมอาหาร 30,000 ในเขตเทศบาลต าบล กอง

ร่อนพิบูลย์ และของดีร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ สาธารณสุข ฯ

กิจกรรมการประกวด

อาหารและของดีร่อน

พิบูลย์ ฯลฯ

   2.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบชุมชน

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

1 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมกิจกรรมบ าบัด 97,500 ในเขตเทศบาลต าบล สป.

ฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติด ร่อนพิบูลย์ (งานปูองกันฯ)

ในเขตเทศบาลต าบล

ร่อนพิบูลย์
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3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

   3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ การเล่นกีฬาเพือ่สุขภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  

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

1 จัดการแข่งขันและจัดส่งกีฬาประเภท จัดการแข่งขันหรือจัดส่ง 150,000 ในเขตเทศบาล/นอก กองการศึกษา

ต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน นักกีฬาหรือทีมกีฬาเข้า เขตเทศบาล

ร่วมการแข่งขันรายการ

ต่าง ๆ ทีไ่ด้รับอนุมัติ

จากผู้บริหาร

2 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดเตรียมเวทีการแสดง 120,000 ลานหน้าอ.ร่อนพิบูลย์ กองการศึกษา 14

ซุ้มนิทรรศการ จัดให้มี

กิจกรรม/เกมส์พัฒนาเด็ก

ในด้านต่าง ๆ 

3 จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และ จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา 200,000 สนามกีฬาอบจ. กองการศึกษา 29-30

ประชาชนเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ เด็ก เยาวชนและประชา บ้านม่วงงาม

ชนในเขตเทศบาล

ปีละ 1คร้ัง
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   3.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสานกิจกรรมทางด้านศาสนา ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

1 ประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู กิจกรรมสรงน้ าพระ 80,000 วัดเทพนมเชือด กองการศึกษา 12

รดน้ าด าหัวขอพรจาก

ผู้สูงอายุจาก 12 ชุมชน

2 ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมการแสดง การ 100,000 วัดเทพนมเชือด,หลัง กองการศึกษา 14

ประกวดกระทง การประ ตลาดรุ่งเรือง

กวดธิดานพมาศ ฯลฯ

3 จัดงานวันขึ้นปีใหม่ จัดให้มีกิจกรรมท าบุญ 30,000 หน้าอ าเภอร่อนพิบูลย์ กองการศึกษา 1

ตักบาตรเนื่องในโอกาส

วันขึ้นปีใหม่

4 ส่งเสริมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ จัดเตรียมสถานที ่ณ 5,000 วัดเขาน้อย กองการศึกษา

วัดเขาน้อย 

5 อุดหนุนประเพณีลากพระอ.ร่อนพิบูลย์ อุดหนุนงบประมาณแก่ 50,000 อ.ร่อนพิบูลย์ กองการศึกษา

อ.ร่อนพิบูลย์

6 งานรัฐพิธีต่าง ๆ จัดกิจกรรม จัดเตรียม 150,000 หน้าอ าเภอร่อนพิบูลย์ สป. 23 5 12

สถานทีเ่นื่องในงานรัฐพิธี ศาลาประชาคม ฯลฯ (งานธุรการ)

ต่าง ๆ 
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 อุดหนุนการจัดท าขบวนแห่หมฺรับ อุดหนุนงบประมาณแก่ 20,000 อ.ร่อนพิบูลย์ กองการศึกษา

ในงานประเพณีเดือนสิบ อ.ร่อนพิบูลย์

8 อุดหนุนประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ อุดหนุนงบประมาณแก่ 9,500 อ.ร่อนพิบูลย์ กองการศึกษา

อ.ร่อนพิบูลย์

9 อุดหนุนวัดในเขตเทศบาล ในการจัดท า อุดหนุนงบประมาณแก่ 60,000 อ.ร่อนพิบูลย์ กองการศึกษา

เรือพนมพระ ประเพณีลากพระอ าเภอ วัด 5 วัดในเขตเทศบาล

ร่อนพิบูลย์ วัดละ 12,000 บาท

10 อุดหนุนศาลเจ้าพระ108 ในการจัดงาน อุดหนุนงบประมาณแก่ 30,000 ศาลเจ้าพระ 108 กองการศึกษา

ประเพณีถือศีลกินเจ ศาลเจ้าพระ 108

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน

   4.1 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้ า ระบบคมนาคมขนส่งให้สะดวกและครอบคลุมทุกพืน้ที่

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

1 ก่อสร้างถนนคสล.สายหอตาเขาแดง ก่อสร้างถนนกว้าง 3 ม. 136,000 หมู่ 12 กองช่าง

หมู่ 12 ยาว 78 ม. หนา 0.15 ม. ต าบลร่อนพิบูลย์

2 ก่อสร้างถนนคสล.สายหมู่บ้านประชา ก่อสร้างถนนกว้าง 4 ม. หมู่ 7 กองช่าง

นิเวศน์ 2 หมู่ 7 ยาว 163 ม.หนา 0.15 ม. 348,000 ต าบลร่อนพิบูลย์
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5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีดี่

   5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพ

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

1 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - พร้ินเตอร์ 2 เคร่ือง 6,600 ทต.ร่อนพิบูลย์ สป.(ธุรการ,

ปชส.)

 - พร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 7,900 กองการศึกษา

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์

2 เคร่ือง 32,000 กอง

 - พร้ินเตอร์ 2 เคร่ือง 24,000 สาธารณสุขฯ

 - จอภาพ 1 จอ 3,300

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์

1 เคร่ือง 29,000 กองช่าง

 - พร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 12,000 กองช่าง

2 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  - โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ตัว 10,000 ทต.ร่อนพิบูลย์ กอง

 - โต๊ะพับ 4 ตัว 10,000 สาธารณสุขฯ

 - เก้าอี้ท างาน 2 ตัว 5,000

 - พัดลม 12" 2 ตัว 3,000

3 ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ  - เคร่ืองเสียง 1 ชุด 10,000 ทต.ร่อนพิบูลย์ กอง

 - เคร่ืองขยายเสียง 1 ชุด 5,000 สาธารณสุขฯ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  - กล้องดิจิตอล 1 ตัว 10,000 ทต.ร่อนพิบูลย์ กอง

 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปร สาธารณสุขฯ

เจคเตอร์พร้อมจอ 1 ชุด 25,900

5 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  - คูลเลอร์น้ าร้อน 1 ตัว 10,000 ทต.ร่อนพิบูลย์ กอง

 - เคร่ืองตัดหญ้า จ านวน สาธารณสุขฯ

3 เคร่ือง 28,500

6 ติดต้ังอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิว ติดต้ังอุปกรณ์ วางระบบ 313,000 ทต.ร่อนพิบูลย์ สป.

เตอร์อาคารส านักงานเทศบาล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (งานปชส.)

อาคารส านักงานเทศบาล

7 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบล สนับสนุนการด าเนินงาน 20,000 ทต.ร่อนพิบูลย์ สป.

ร่อนพิบูลย์ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (งานปชส.)

เทศบาล เช่น วัสดุอปุกรณ์

การซ่อมแซม ฯลฯ

8 ปรับฐานข้อมูลงานทะเบียนราษฎร ปรับปรุงฐานข้อมูลงาน 10,000 งานทะเบียน ฯ สป.

ทะเบียน ฯ ปีละ 1 คร้ัง (งานทะเบยีนฯ)
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 วันเทศบาล จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส 20,000 ทต.ร่อนพิบูลย์ สป.

วันเทศบาล เช่น ท าบุญ (งานธุรการ)

เล้ียพระ กิจกรรม 5 ส.

10 วันท้องถิ่นไทย จัดกิจกรรม/เข้าร่วม 10,000 ทต.ร่อนพิบูลย/์ สป.

กิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย จ.นครศรีธรรมราช (งานธุรการ)

11 จ้างเหมารปภ.สถานทีร่าชการ จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ 216,000 ทต.ร่อนพิบูลย์ สป.

รปภ.ส านักงานเทศบาล (งานธุรการ)

จ านวน 2 คน

12 จ้างเหมาท าความสะอาดสถานที่ จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ 216,000 ทต.ร่อนพิบูลย์ สป.

ราชการ ท าความสะอาดสนง. (งานธุรการ)

เทศบาล จ านวน 2 คน

13 สนับสนุนกิจกรรมตามหนังสือส่ังการฯ ด าเนินกิจกรรมตามที่ 10,000 ทต.ร่อนพิบูลย์ สป.

ได้รับหนังสือส่ังการ (งานธุรการ)

14 อุดหนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูล อุดหนุนงบประมาณแก่ 20,000 อ.ร่อนพิบูลย์ สป.

ข่าวสารอ าเภอร่อนพิบูลย์ อบต.ร่อนพิบูลย์เพือ่ (งานธุรการ)

ด าเนินโครงการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 ประชาสัมพันธ์และปรับข้อมูลแผนที่ จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 30,000 ในเขตเทศบาล กองคลัง

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรับข้อมูลแผนทีภ่าษี ฯ

ให้เป็นปัจจุบัน

16 ภาษีเคล่ือนที่ ออกบริการจัดเก็บภาษี 20,000 12 ชุมชน กองคลัง

นอกสถานที่

   5.2 แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

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

1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่พัฒนา จัดอบรมและศึกษาดูงาน 100,000 นอกเขตเทศบาล สป.

และเพิม่ประสิทธิภาพ ฯ ปีละ 1 คร้ัง (งานกจ.)

2 มอบรางวัลพนักงาน ลูกจ้าง มอบรางวัลหรือประกาศ 12,000 ทต.ร่อนพิบูลย์ สป.

เกียรติคุณแก่พนักงาน (งานกจ.)

ลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น

3 อบรมมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม จัดอบรมคุณธรรม 10,000 ทต.ร่อนพิบูลย์ สป.

จริยธรรม ปีละ 1 คร้ัง (งานกจ.)
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   5.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารตามระบอบประชาธิปไตย

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

1 จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล จัดประชุมประชาคม,จัด 20,000 ศาลาประชาคม สป.

ประชุมคกก.ทีเ่กี่ยวข้อง อ.ร่อนพิบูลย์ (งานวเิคราะหฯ์)

กับแผนพัฒนาเทศบาล

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จัดให้มีการเลือกต้ังสท. 600,000 ทต.ร่อนพิบูลย์ สป.

และผู้บริหาร สนับสนุน (งานธุรการ)

การเลือกต้ังในทุกระดับ

3 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดท า จัดประชุมเพือ่จัดท าแผน 60,000 12 ชุมชน สป.

แผนชุมชน ชุมชนอย่างน้อยปีละ (งานพัฒนาชุมชน)

1 คร้ัง

4 ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานของ ส ารวจและจัดเก็บข้อมูล 30,000 12 ชุมชน สป.

อปท.(เขตเมือง) พืน้ฐาน ฯ ปีละ 1 คร้ัง (งานพัฒนาชุมชน)

24

ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ด าเนินการ

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560






































