แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
เทศบาลตําบลร่ อนพิบูลย์
ยุทธศาสตร์
ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
ปี 2570
รวม 5 ปี
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการศึกษา
29
8,429,900
29
8,702,000
28
8,229,900
27
8,219,900
28
8,229,900
141
41,811,600
1.2 แผนงานสาธารณสุ ข
10
1,170,000
10
1,170,000
10
1,170,000
10
1,170,000
10
1,170,000
50
5,850,000
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2
300,000
2
300,000
2
300,000
2
300,000
2
300,000
10
1,500,000
1.4 แผนงานงบกลาง
6
14,667,600
6
14,667,600
6
14,667,600
6
14,667,600
6
14,667,600
30
73,338,000
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
4
2,768,000
4
2,768,000
4
2,768,000
4
2,768,000
4
2,768,000
20
13,840,000
1.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน
13
2,151,200
13
2,151,200
12
2,151,200
12
2,151,200
12
2,151,200
62
10,756,000
รวม 64
29,486,700
64
29,758,800
62
29,286,700
61
29,276,700
62
29,286,700
313 147,095,600
2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านความเข้ มแข็งของชุ มชน
2.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
9
1,540,000
9
1,540,000
9
1,540,000
9
1,540,000
9
1,540,000
45
7,700,000
2.2 แผนงานการศาสนาฯและนันทนาการ
1
100,000
1
100,000
1
100,000
1
100,000
1
100,000
5
500,000
2.3 แผนงานการพานิชย์
1
9,000,000
1
9,000,000
1
9,000,000
1
9,000,000
1
9,000,000
5
45,000,000
รวม 10
10,600,000
10
10,600,000
10
10,600,000
10
10,600,000
10
10,600,000
50
53,000,000
3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
3.1แผนงานการศาสนาฯและนันทนาการ
15
689,500
15
689,500
15
689,500
15
689,500
15
689,500
75
3,447,500
3.2 แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
1
150,000
1
150,000
1
150,000
1
150,000
1
150,000
5
750,000
รวม 16
839,500
16
839,500
16
839,500
16
839,500
16
839,500
80
4,197,500
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ยุทธศาสตร์

ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
ปี 2570
รวม 5 ปี
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
4) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสาธารณูปโภคและโครงสร้ างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
51
33,023,400
51
33,023,400
50
33,023,400
51
33,153,400
51
33,153,400
254 165,377,000
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
10
2,960,000
10
2,960,000
10
2,960,000
10
2,960,000
10
2,960,000
50
14,800,000
4.3 แผนงานการเกษตร
4
900,000
4
900,000
4
900,000
4
900,000
4
900,000
20
4,500,000
รวม 65
36,883,400
65
36,883,400
64
36,883,400
65
37,013,400
65
37,013,400
324 186,677,000
5) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการบริหารจัดการที่ดี
5.1 แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
18
1,905,000
18
1,905,000
18
2,505,000
18
2,505,000
18
2,505,000
90
11,325,000
รวม 18
1,905,000
18
1,905,000
18
2,505,000
18
2,505,000
18
2,505,000
90
11,325,000
รวมทั้งสิ้น 173
79,714,600
173
79,986,700
170 79,514,600 170
79,504,600
171
79,514,600
857 398,235,200
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แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เทศบาลตําบลร่ อนพิบูลย์
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่ างยั่งยืน 4.การพัฒนาคน ชุมชน และสั งคมให้ น่าอยู่ เข้ มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5.การรักษาความมั่นคงฯ
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมและพลังงาน 3.การพัฒนาสั งคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่ าจะ หน่ วยงาน
2566
2567
2568
2569
2570
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)
KPI
ได้ รับ
รับผิดชอบ
1. อาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ใน ..ศพด.ทต..ร่ อน
พิบูลย์

เพื่อให้เด็กเล็กใน
ศพด. ได้บริ โภค
อาหารกลางวันที่ถูก
สุ ขลักษณะ มีคุณค่า
ทางโภชนาการ

ผลักส่งเงินค่าอาหาร
กลางวันให้แก่
ศพด.ทต.ร่ อนพิบูลย์

2. ค่าจัดการการเรี ยนการสอน
สําหรับเด็กปฐมวัย ใน
ศพด.ทต.ร่ อนพิบูลย์

เพื่อให้เด็กเล็กใน
ศพด.ได้มีวสั ดุการ
เรี ยนการสอนอย่าง
เพียงพอ

ผลักส่งเงินค่ารายหัว
ให้แก่ ศพด.ทต.ร่ อน
พิบูลย์ (อายุ 2 -5 ปี )

294,000
(เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป
กําหนด
วัตถุประ
สงค์)
102,000
(เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป
กําหนด
วัตถุประ
สงค์)

294,000
(เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป
กําหนด
วัตถุประ
สงค์)
102,000
(เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป
กําหนด
วัตถุประ
สงค์)

294,000
(เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป
กําหนด
วัตถุประ
สงค์)
102,000
(เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป
กําหนด
วัตถุประ
สงค์)

294,000
(เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป
กําหนด
วัตถุประ
สงค์)
102,000
(เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป
กําหนด
วัตถุประ
สงค์)

294,000
(เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป
กําหนด
วัตถุประ
สงค์)
102,000
(เงิน
อุดหนุน
ทัว่ ไป
กําหนด
วัตถุประ
สงค์)

ร้อยละของ
เด็กเล็กใน ศพด.
จํานวนเด็ก
มีสุขภาพ
นักเรี ยนที่ได้รับ แข็งแรง
ประทานอาหาร
กลางวัน

กอง
การศึกษา
(ศพด.)

ร้อยละของ
เด็กเล็กใน ศพด.
จํานวนเด็ก
มีพฒั นาการที่
นักเรี ยนที่ได้รับ สมวัย
ประทานอาหาร
กลางวัน

กอง
การศึกษา
(ศพด.)
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับ ศพด.ทต. ร่ อนพิบูลย์

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

เพื่อให้การจัด
ผลักส่งเงินค่า
การศึกษาของ ศพด.มี -หนังสื อเรี ยน
คุณภาพ
-อุปกรณ์การเรี ยน
-เครื่ องแบบนักเรี ยน
-กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้แก่ ศพด.ทต.ร่ อน
พิบูลย์ (อายุ 3 - 5 ปี )
4. คาราวานแหล่งการเรี ยนรู ้ ศูนย์ เพื่อให้เด็กเล็กเกิดการ เด็กเล็ก ครู
เรี ยนรู ้จาก
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ผูด้ ูแลเด็ก และบุคลากร
ประสบการณ์จริ ง
ร่ อนพิบูลย์
ทางการศึกษา

45,200
45,200
45,200
45,200
45,200
(เงิน
(เงิน
(เงิน
(เงิน
(เงิน
อุดหนุน อุดหนุน อุดหนุน อุดหนุน อุดหนุน
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป
กําหนด
กําหนด
กําหนด
กําหนด
กําหนด
วัตถุประส วัตถุประส วัตถุประส วัตถุประส วัตถุประส
งค์)
งค์)
งค์)
งค์)
งค์)
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000

5. ป้องกันการจมนํ้าในเด็กเล็ก
ศพด.ทต.ร่ อนพิบูลย์

20,000
(สปสช.)

เพื่อจัดกิจกรรมการ
เด็กทั้งหมดมีทกั ษะใน
เรี ยนรู ้การป้องกันการ การช่วยเหลือตนเอง
จมนํ้าให้แก่เด็กเล็ก
ของ ศพด.ทต.ร่ อน
พิบูลย์

20,000
(สปสช.)

20,000
(สปสช.)

20,000
(สปสช.)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
จํานวนเด็ก
นักเรี ยน

เด็กเล็กใน ศพด.
กอง
มีหนังสื อเรี ยน
การศึกษา
-อุปกรณ์การเรี ยน
(ศพด.)
-เครื่ องแบบนักเรี ยน
-กิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน ที่เหมาะสม
ตามวัย
ร้อยละของ เด็กนักเรี ยนได้
กอง
ความพึง
เรี ยนรู ้จาก
การศึกษา
พอใจของผู ้ ประสบการณ์จริ ง
(ศพด.)
ที่เข้าร่ วม
กิจกรรม
20,000 ร้อยละของ เด็กมีทกั ษะในการ
ศพด.ทต.
(สปสช.) จํานวนเด็ก ช่วยเหลือตนเอง
ร่ อนพิบูลย์
เล็กที่เข้า
ร่ วม
ร่ วม
กับสปสช.
กิจกรรม
ทต.ร่ อน
พิบูลย์
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6. ป้องกันเฝ้าระวังโรคติดต่อ
ภายในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริ มกิจกรรม
การป้องกันและเฝ้า
ระวังโรคติดต่อชนิด
ต่างๆ ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

7. หนูนอ้ ย ฟันสวย สุ ขภาพฟันดี - เพื่อคัดกรองและ
ส่งเสริ มการดูแลฟัน
และช่องปากแก่เด็ก
- เพื่อเสริ มสร้าง
ความรู ้ในการดูแล
สุ ขภาพฟันและช่อง
ปากให้แก่เด็ก
8. จัดซื้อเครื่ องเล่นสนาม
- เพื่อสนับสนุนการ
ออกกําลังกาย การเล่น
อย่างมีคุณภาพ พัฒนา
ด้านร่ างกาย อารมณ์
จิตใจแก่เด็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ครู ผูด้ ูแลเด็ก
เด็กเล็ก ผูป้ กครอง และ
บุคลากรทางการศึกษา

10,000
(สปสช.)

10,000
(สปสช.)

10,000
(สปสช.)

เด็กทั้งหมดมีสุขภาพ
ฟันที่ดี

10,000
(สปสช.)

10,000
(สปสช.)

- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมี
เครื่ องเล่นสนามที่มี
คุณภาพ หลากหลาย

200,000

100,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

10,000
(สปสช.)

10,000 ร้อยละของ
(สปสช.) จํานวนเด็ก
เล็กที่เข้า
ร่ วม
กิจกรรม

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ได้จดั กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและเฝ้า
ระวังการระบาด
ของโรคติดเชื้อ

10,000
(สปสช.)

10,000
(สปสช.)

10,000 ร้อยละของ
(สปสช.) จํานวนเด็ก
เล็กที่เข้า
ร่ วม
กิจกรรม

ศพด.ทต.
ร่ อนพิบูลย์
ร่ วม
กับสปสช.
ทต.ร่ อน
พิบูลย์
ศพด.ทต.
ร่ อนพิบูลย์
ร่ วม
กับสปสช.
ทต.ร่ อน
พิบูลย์

-

-

2570
(บาท)

-

- เด็กเล็กได้รับการ
คัดกรองและดูแล
ฟันและช่องปาก
- เด็กเล็กเข้าใจและ
สามารถดูแลฟัน
และช่องปากได้ดว้ ย
ตนเอง
ร้อยละของ - เด็กเล็กได้เล่นเครื่ อง
จํานวนเด็ก เล่นสนามที่มีคณ
ุ ภาพ
เล็กที่ได้เล่น หลายหลาย สามารถ
เครื่ องเล่น พัฒนาการได้สมวัย
สนาม

กอง
การศึกษา
(ศพด.)
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วัตถุประสงค์

9. แข่งขันกีฬา ครอบครัวสัมพันธ์ - เพื่อส่งเสริ มการออก
กําลังกายให้แก่เด็ก
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาล
เล็ก
ตําบลร่ อนพิบูลย์
- เพื่อส่งเสริ มการมี
นํ้าใจเป็ นนักกีฬา รู ้
แพ้ รู ้ชนะ และเคารพ
กติกา
- เพื่อเสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่าง เด็กเล็ก ครู
และผูป้ กครอง
10. ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ ศูนย์พฒั นา -เพื่อจัดกิจกรรมวัน
ไหว้ครู ,ปลูกฝังให้
เด็กเล็กเทศบาลตําบลร่ อน
เด็กปฐมวัย เป็ นเด็กที่
พิบูลย์
มีคุณภาพควบคู่กบั
คุณธรรม และเรี ยนรู ้
ความกตัญ�ูกตเวที

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

- เด็กเล็ก ครู ผูด้ ูแลเด็ก
ผูป้ กครอง และบุคลากร
ทางการศึกษา

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ร้อยละของ
จํานวนเด็ก
เล็กที่เข้า
ร่ วม
กิจกรรม

- เด็กเล็ก ได้ออกกําลัง
กาย และมี ร่ างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง
- เด็ กเล็ กมี น้ ําใจเป็ น
นั กกี ฬา และเคารพ
กติกาในสังคม
- เสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่าง ครู เด็กเล็ก
และผูป้ กครอง

กอง
การศึกษา
(ศพด.)

เด็กเล็กของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ร่ อนพิบูลย์

11,000

11,000

11,000

11,000

11,000

ร้อยละของ
จํานวนเด็ก
เล็กที่เข้า
ร่ วม
กิจกรรม

เด็กปฐมวัย
มีคุณภาพ มี
คุณธรรมและเป็ นผู ้
มีความกตัญ�ู
กตเวที และเห็น
ความสําคัญของ
กิจกรรมวันครู

กอง
การศึกษา
(ศพด.)
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-เพื่อจัดกิจกรรม โตไปไม่
โกง , เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็ก
ปฐมวัยได้เรี ยนรู ้ผลเสี ยของ
การคดโกงการคอรัปชัน่ และ
ส่งเสริ มการมีคุณธรรม
จริ ยธรรมให้แก่เด็ก
เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริ มการ
เรี ยนรู ้วินยั จราจร
-เพื่อส่งเสริ มให้เด็กปฐมวัย
เรี ยนรู ้และเห็นความสําคัญใน
การปฏิบตั ิตามวินยั จราจร
เพื่อจัดกิจกรรมตามแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ,เพื่อส่งเสริ มให้
เด็กเล็กได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อให้เด็กเล็กได้มี
ประสบการณ์เรี ยนรู ้จาก
ประสบการณ์จริ ง เช่นการ
ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ การอดออม
ฯลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กเล็กของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ร่ อนพิบูลย์

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI
ร้อยละของ
จํานวนเด็กเล็ก
ที่เข้าร่ วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
เด็กปฐมวัยเรี ยนรู ้ถึง
กอง
ผลเสี ยของการโกง การศึกษา
กิน การคอรัปชัน่
(ศพด.)
และมีคุณธรรม
จริ ยธรรม

เด็กเล็กของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ร่ อนพิบูลย์

ร้อยละของ
เด็กปฐมวัยได้เรี ยนรู ้
จํานวนเด็กเล็ก และเห็นความสําคัญ
ที่เข้าร่ วม
เกี่ยวกับวินยั จราจร
กิจกรรม

กอง
การศึกษา
(ศพด.)

เด็กเล็กของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล
ร่ อนพิบูลย์

ร้อยละของ
จํานวนเด็กเล็ก
ที่เข้าร่ วม
กิจกรรม

กอง
การศึกษา
(ศพด.)

- เด็กเล็กได้เรี ยนรู ้
และปฏิบตั ิตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
- เด็กเล็กสัมผัส
ประสบการณ์จริ ง
จากการปลูกผัก
เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)
5,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)
5,000
5,000 5,000

ตัวชี้วัด
2570
(บาท)
KPI
5,000 ร้อยละของ
จํานวนเด็กเล็ก
ที่เข้าร่ วม
กิจกรรม

11. ส่ งเสริ มวันสําคัญของ -เพื่อปลูกฝังความรักชาติ
ชาติ
ให้แก่เด็กปฐมวัย
-เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับวันสําคัญของชาติ
ให้แก่เด็กปฐมวัย

-เด็กเล็กของ ศพด.ทต.
ร่ อนพิบูลย์
-สามารถจัดกิจกรรมใน
วันสําคัญของชาติ เช่น
วันพ่อแห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ ฯลฯ

12. ส่ งเสริ มวันสําคัญทาง -เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ศาสนา
เกี่ยวกับวันสําคัญทาง
ศาสนาให้แก่เด็กปฐมวัย

-เด็กเล็กของ ศพด. ..ทต.
ร่ อนพิบูลย์
-สามารถจัดกิจกรรมใน
วันสําคัญทางศาสนา
เช่น วันเข้าพรรษา วัน
ออกพรรษา วันมาฆบูชา
ฯลฯ

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

-เพื่อส่งเสริ มให้เด็กปฐมวัยได้ จัดกิจกรรมส่งเสริ มการ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับอาชีพและภูมิ เรี ยนรู ้อาชีพและภูมิ
ปัญญาภายในท้องถิ่น
ปัญญาภายในท้องถิ่น เช่น
การสานพัดใบกะพ้อ การ
ทําผ้าบาติก การทําขนม
ต้ม ฯลฯ

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

13. ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้

อาชีพและภูมิปัญญา
ภายในท้องถิ่น

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
-เด็กปฐมวัยเกิด
กอง
ความรักชาติ และมี การศึกษา
ค่านิยมรักชาติ
(ศพด.)
-เด็กปฐมวัยเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับความสําคัญ
ของวันสําคัญต่าง ๆ
ของชาติ
ร้อยละของ
-เด็กปฐมวัยเรี ยนรู ้
กอง
จํานวนเด็กเล็ก เกี่ยวกับวันสําคัญ
การศึกษา
ที่เข้าร่ วม
ทางศาสนา
(ศพด.)
กิจกรรม

ร้อยละของ
เด็กปฐมวัยเรี ยนรู ้
จํานวนเด็กเล็กที่ เกี่ยวกับอาชีพและภูมิ
เข้าร่ วมกิจกรรม ปัญาภายในท้องถิ่น

กอง
การศึกษา
(ศพด.)
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

5,000

5,000

5,000

14. ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้

เพื่อส่งเสริ มให้เด็กปฐมวัยได้
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับ ศิลปะ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น

เด็กเล็กของ ศพด. ..ทต.
ร่ อนพิบูลย์สามารถจัด
กิจกรรมส่งเสริ มการเรี ยนรู ้
ศิลปะ วัฒนธรรม ใน
ท้องถิ่น เช่น การรํา
มโนราห์ แสดงหนังตะลุง
การทํากระทงฯลฯ

15. จ้างเหมาบุคลากร

เพื่อให้มีผปู ้ ฏิบตั ิงานเป็ น
ผูช้ ่วยผูด้ ูแลเด็ก ใน ศพด.

มีผชู ้ ่วยผูด้ ูแลเด็ก ปฏิบตั ิ
หน้าที่ดูแลเด็กเล็กใน
ศพด. 2 คน

16. จ้างเหมาบุคลากร

เพื่อให้มีผปู ้ ฏิบตั ิงานเป็ น
แม่บา้ นใน ศพด.ทต.ร่ อน
พิบูลย์

มีแม่บา้ นจัดเตรี ยม จัดเกบ 102,000 102,000
ดูแลและทําความสะอาด
วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ของ
ศพด.
110,700 110,700
มีผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย ศพด.
ระหว่างเวลา 16.30 –
06.30น. ของวันถัดไป

ศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น

ปฏิบตั ิหน้าที่ผชู ้ ่วย
ผูด้ ูแลเด็ก

ปฏิบตั ิหน้าที่แม่บา้ น
ประจํา ศพด.ทต.ร่ อน
พิบูลย์
17. จ้างเหมาบุคลากร
ปฏิบตั ิหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจํา
ศพด.ทต.ร่ อนพิบูลย์

เพื่อให้มีผปู ้ ฏิบตั ิหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยประจํา ศพด.

228,000 228,000

5,000

5,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
เด็กปฐมวัยเรี ยนรู ้
จํานวนเด็กเล็กที่ เกี่ยวกับ ศิลปะ
เข้าร่ วมกิจกรรม วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น

228,000 228,000 228,000 ผลกรปฏิบตั ิ
งานของ
บุคลากรปฏิบตั ิ
หน้าที่ผชู ้ ่วย
ผูด้ ูแลเด็ก
102,000 102,000 102,000 ผลการปฏิบตั ิ
งานของ
บุคลากรปฏิบตั ิ
หน้าที่แม่บา้ น
110,700 110,700 110,700 ผลการปฏิบตั ิ..
งานของ
บุคลากรปฏิบตั ิ
หน้าที่รักษา
ความปลอดภัย

กอง
การศึกษา
(ศพด.)

มีผรู ้ ับผิดชอบการ
ดูแลเด็กเล็กอย่าง
ทัว่ ถึง และมี
ประสิ ทธิภาพ

กอง
การศึกษา
(ศพด.)

มีผรู ้ ับผิดชอบงาน
แม่บา้ นของ ศพด.

กอง
การศึกษา
(ศพด.)

ศพด. มีระบบการ
รักษาความปลอดภัยที่
ได้มาตรฐาน

กอง
การศึกษา
(ศพด.)
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- เพื่อให้ครู สามารถเฝ้าระวังการ
อุบตั ิเหตุ ภายในศูนย์ เกิดอุบตั ิเหตุต่าง ๆ ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลร่ อน
- เพื่อกําหนดแนวทางในการ
พิบูลย์
ป้องกันอุบตั ิเหตุภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลร่ อน
พิบูลย์
- เด็กเล็กเรี ยนรู ้เกี่ยวกับพื้นที่เสี่ ยง
ที่อาจจะเกิดอุบตั ิเหตุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- สามารถเฝ้าระวังพื้นที่
เสี่ ยงที่จะเกิดอุบตั ิเหตุได้
- ครู มีทกั ษะในการ
ประเมินจุดเสี่ ยง จุด
อันตราย ที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับเด็กเล็กได้
- เด็กเล็กเข้าใจและ
สามารถป้องกันตัวเอง
จากการเกิดอุบตั ิเหตุได้
- จัดกิจกรรมป้องกันการ
เกิดอุบตั ิเหตุ เช่น กรณี
เด็กติดในรถ กรณี เด็ก
จมนํ้า กรณี เด็กถูกไฟฟ้า
ช็อต กรณี ไฟไหม้ ฯลฯ
19. จัดซื้อครุ ภณั ฑ์
-เพื่อจัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ All เพื่อให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
คอมพิวเตอร์ สําหรับ in one สําหรับสํานักงาน จํานวน เทศบาลตําบลร่ อนพิบูลย์
ศพด.ทต.ร่ อนพิบูลย์ 1 เครื่ อง ตามมาตรฐานครุ ภณั ฑ์ มีเครื่ องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์กาํ หนด

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

-

22,100

-

-

-

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
-สามารถลดอุบตั ิเหตุ กอง
จํานวนเด็กเล็กที่ ที่เกิดขึ้นภายใน ศพด. การศึกษา
เข้าร่ วมกิจกรรม ได้
(ศพด.)
-ครู มีทกั ษะในการ
ประเมินจุดเสี่ ยงที่อาจ
เกิดอุบตั ิเหตุได้

จํานวนครุ ภณั ฑ์
ของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเพียงพอ
ต่อการ
ปฏิบตั ิงาน

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลร่ อน
พิบูลย์ มีเครื่ อง
คอมพิวเตอร์
ที่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

กอง
การศึกษา
(ศพด.)
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เพื่อจัดซื้อเครื่ องพิมพ์เลเซอร์
หรื อ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)
จํานวน 1 เครื่ องตามมาตรฐาน
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์กาํ หนด

เพื่อจัดซื้อเครื่ องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA ตามมาตรฐาน
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์กาํ หนด

20. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

คุณภาพ
สานสัมพันธ์ชุมชน
บ้าน วัด โรงเรี ยน

-เพื่อจัดกิจกรรมศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
คุณภาพ
สานสัมพันธ์ชุมชน
-เพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่าง ศพด. กับผูป้ กครองและ
ชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลร่ อนพิบูลย์
มีเครื่ องพิมพ์เลเซอร์ที่มี
คุณภาพ สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
เพื่อให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลร่ อนพิบูลย์
มีเครื่ องสํารองไฟที่มี
คุณภาพ สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ครู ผูด้ ูแลเด็ก
ผูป้ กครอง บุคลากร
ทางการศึกษา และ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

2566
(บาท)

12,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

12,000

12,000

12,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

จํานวนครุ ภณั ฑ์
ของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเพียงพอ
ต่อการ
ปฏิบตั ิงาน

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลร่ อน
พิบูลย์ มีเครื่ องพิมพ์
เลเซอร์ที่สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

กอง
การศึกษา
(ศพด.)

จํานวนครุ ภณั ฑ์
ของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กเพียงพอ
ต่อการ
ปฏิบตั ิงาน

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลร่ อน
พิบูลย์ มีเครื่ องสํารอง
ไฟที่สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

กอง
การศึกษา
(ศพด.)

12,000 ร้อยละของ
ผูป้ กครองและชุมชน
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม มีความสัมพันธ์
โครงการ
อันดี กับ ศพด.

กอง
การศึกษา
(ศพด.)
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

-เพื่อจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน ครู ผูด้ ูแลเด็ก เด็ก
นักเรี ยนเพื่อทราบถึงสภาพ ปฐมวัย และผูป้ กครอง
ความเป็ นอยู่ ปัญหา
อุปสรรค และโอกาสในการ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ให้แก่เด็ก
-เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั
ดีระหว่างผูป้ กครองและครู

ร้อยละของ
-ทําให้ทราบถึงสภาพ
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม ความเป็ นอยูป่ ัญหา
โครงการ
อุปสรรค และโอกาส
ในการส่งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ให้แก่เด็ก
-เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
ผูป้ กครองและครู

กอง
การศึกษา
(ศพด.)

กิจกรรมบ้าน วัดโรงเรี ยน ครู ผูด้ ูแลเด็ก
-เพื่อส่งเสริ มให้
เด็กเล็ก และผูป้ กครอง
เด็กเล็กและผูป้ กครองได้ทาํ
กิจกรรมร่ วมกันในวันพระ

ร้อยละของ
-ผูป้ กครองและเด็กได้
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม ทํากิจกรรมร่ วมกันใน
โครงการ
วันพระ
-เกิดความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
ผูป้ กครองและครู

กอง
การศึกษา
(ศพด.)
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21. ฝึ กอบรมการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลร่ อนพิบูลย์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อให้ครู ผูด้ ูแลเด็ก และ
ครู ผูด้ ูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการศึกษามี
บุคลากรทางการศึกษา
ความรู ้ความเข้าใจและ
สามารถจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาที่มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริ บทของชุมชน

22. นิเทศ ศพด.ทต.ร่ อนพิบูลย์ เพื่อส่งเสริ มให้ครู ใน ศพด.
พัฒนา
การเรี ยนการสอน ให้
นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างเต็ม
ศักยภาพ

นิเทศ-ติดตามการ
จัดการเรี ยนการสอน
ของครู ใน ศพด. ภาค
เรี ยนละ 2 ครั้ง

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

10,000

-

10,000

-

10,000

10,000

10,000

10,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

10,000 ร้อยละของ
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมี
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม แผนพัฒนาการศึกษา
โครงการ
ที่เหมาะสม
สอดคล้องตามบริ บท
ของชุมชน
- ครู ผูด้ ูแลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู ้ความ
เข้าใจและสามารถ
จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาได้
10,000 ร้อยละของครู ครู ใน ศพด.ได้รับ
ใน ศพด.ทต.
การพัฒนาในด้าน
ร่ อนพิบูลย์
ต่าง ๆ และสามารถ
ที่ได้รับการ
นํามาใช้ในด้าน
นิเทศ

กอง
การศึกษา
(ศพด.)

กอง
การศึกษา

การจัดการเรี ยน
การสอนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

46

ที่

โครงการ

23. ฝึ กอบรมพัฒนาครู ผูด้ ูแล
เด็ก และบุคลาการทาง
การศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

- เพื่อให้ครู ผูด้ ูแลเด็ก และ
ผูด้ ูแลเด็ก และบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษามี
ทางการศึกษา
ความรู ้ความเข้าใจและสามารถ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่
สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยได้
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
ของบุคคล และสอดคล้องกับ
บริ บทของชุมชน
-เพื่อให้ครู ผูด้ ูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความรู ้ความเข้าใจและสามารถ
จัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี
การศึกษาได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อให้ครู มีความรู ้ความ
เข้าใจและสามารถจัดทําสื่ อ
การเรี ยนการสอนที่เหมาะสม
สอดคล้องตามบริ บทของ
ชุมชน

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

20,000 ร้อยละของ
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมี
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม หลักสู ตรที่เหมาะสม
โครงการ
ในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามศักยภาพ
ของบุคคล และ
สอดคล้องตามบริ บท
ของชุมชน
- ครู ผูด้ ูแลเด็ก และ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
แผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี การศึกษา
- ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู ้
ความเข้าใจและ
สามารถจัดทํา
หลักสู ตรสถานศึกษา
ได้

กอง
การศึกษา
(ศพด.)
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24. พัฒนาครู ผดู ้ ูแลเด็ก
บุคลากรทางการศึกษาและ
คณะกรรมการบริ หารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
25. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ในการ
จัดการศึกษาแก่ผเู ้ ข้าร่ วม
โครงการ

จัดอบรมและศึกษา ดู
งาน ไม่นอ้ ยกว่า
1 รุ่ น/ปี

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ร้อยละของ
ได้นาํ ความรู ้ที่ได้มา
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม พัฒนาตนเองและ
โครงการ
องค์กร

กอง
การศึกษา

เพื่อให้มีแผนพัฒนา
การศึกษาที่มีคุณภาพและ
ถูกต้องตามระเบียบฯ

จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริ หาร
ศพด. และ
คณะกรรมการ
การศึกษา
ทต.ร่ อนพิบูลย์
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล และ
คณะกรรมการชุดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
จัดอบรมหรื อศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพไม่นอ้ ย
กว่า 1 รุ่ น/ปี

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 คุณภาพของ
แผนพัฒนา
การศึกษา

เทศบาลมีแผนพัฒนา
การศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครบถ้วน

กอง
การศึกษา

100,000

100,000

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของสภา สภาเด็กฯ เกิดความ
เด็กฯ ที่เข้าร่ วม เข้าใจในบทบาทหน้าที่
และนํามาประยุกต์ใช้
โครงการ
ในชีวิตประจําวัน

กอง
การศึกษา

26. เพิ่มประสิ ทธิภาพสภาเด็ก เพื่อสร้างเสริ มความเข้าใจ
และเยาวชน เทศบาลตําบล ในแนวทางการบริ หารงาน
ร่ อนพิบูลย์
ของสภาเด็กและเยาวชนฯ

48

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

27. ส่งเสริ มการสอน
ภาษาต่างประเทศ

เพื่อให้ประชาชน ทุกกลุ่ม
สามารถ ใช้
ภาษาต่างประเทศใน
ชีวิตประจําวันได้

จัดให้มีการสอนหรื อ
ฝึ กอบรมทักษะการ
สื่ อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศ

45,000

45,000

45,000

45,000

45,000

28. ส่งเสริ มรักการอ่าน

เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนมี
นิสัย
รักการอ่าน และใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์

จัดเตรี ยมวัสดุ/
อุปกรณ์/สถานที่ใน
การอ่านหนังสื อใน
แต่ละชุมชนภายใน
เขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

29. อาหารเสริ ม (นม)

เพื่อให้นกั เรี ยน สพฐ. และ
เด็กเล็กใน ศพด.ได้บริ โภค
นมสดทุกวัน

จัดซื้ออาหารเสริ ม
(นม) ให้แก่เด็ก
นักเรี ยน สพฐ.และ
เด็กเล็กใน ศพด.

ที่

โครงการ

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI
ร้อยละของ
จํานวน
ผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

ร้อยละของ
ประชนในเขต
เทศบาลที่ใช้
เวลาว่างใน
การแสวงหา
ความรู ้
2,315,000 2,315,000 2,315,000 2,315,000 2,315,000 ร้อยละของ
(เงิน
(เงิน
(เงิน
(เงิน
(เงิน จํานวนเด็ก
อุดหนุน อุดหนุน อุดหนุน อุดหนุน อุดหนุน นักเรี ยน
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป
กําหนด
กําหนด
กําหนด
กําหนด
กําหนด
วัตถุประส วัตถุประส วัตถุประส วัตถุประส วัตถุประส
งค์)
งค์)
งค์)
งค์)
งค์)

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนมีทกั ษะ
ด้านการสื่ อสาร
ภาษาต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น

กอง
การศึกษา

ประชาชนเห็น
คุณค่าของการ
อ่านและมีนิสัยรัก
การอ่าน

กอง
การศึกษา

นักเรี ยนได้รับนม
สดทุกวัน

กอง
การศึกษา
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30. อาหารกลางวัน
(โรงเรี ยนสังกัด สพฐ)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นกั เรี ยนในพื้นที่เขต
เทศบาลได้มีอาหารกลาง
วันที่ถูกสุ ขลักษณะมีคุณค่า
ทางโภชนาการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566
(บาท)

ที่

โครงการ

1. อบรมและศึกษาดูงาน
ผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหาร

วัตถุประสงค์
-เพื่อเป็ นการสร้างเสริ ม
ประสบการณ์การพัฒนา
อาชีพของผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหาร มาพัฒนาและ
ปรับปรุ งตลาดสดเทศบาล
ให้เป็ นตลาดสอน่าซื้อ

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

อุดหนุนงบประมาณ 4,592,000 4,592,000 4,592,000 4,592,000 4,592,000 ร้อยละของ
(เงิน
(เงิน
(เงิน
(เงิน
(เงิน
จํานวนเด็ก
การจัดหาอาหารที่มี
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน นักเรี ยน
คุณค่าทางโภชนาการ อุดหนุน
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป
ทัว่ ไป
แก่นกั เรี ยนสังกัด
กําหนดวัตถุ กําหนดวัตถุ กําหนดวัตถุ กําหนดวัตถุ กําหนดวัตถุ
สพฐ.ในเขตเทศบาลฯ
ประ
ประ
ประ
ประ
ประ
สงค์)

1.2 แผนงานสาธารณสุ ข

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดอบรมผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

2566
(บาท)
100,000

สงค์)

สงค์)

สงค์)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

นักเรี ยนมีสุขภาพดี
ลดอัตราการขาด
สารอาหารใน
โรงเรี ยน

กอง
การศึกษา/
โรงเรี ยน
สังกัด สพฐ.
ในพื้นที่เขต
เทศบาลฯ

สงค์)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่ วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ผูป้ ระกอบการร้านอาหาร
กอง
เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ใน สาธารณสุ ขฯ
การพัฒนางาน
สาธารณสุ ขในชุมชนและ
เสริ มสร้างประสบการณ์
ในการพัฒนาอาชีพและ
เป็ นการเสริ มสร้าง
ประสบการณ์ของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2. ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุ นขั บ้า

-เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุ นขั บ้า
-เพื่อควบคุมประชากรสุ นขั
และแมว

3. ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

-เพื่อลดอัตราการป่ วยและ
เสี ยชีวิตด้วยโรค
ไข้เลือดออก
-เพื่อป้องกันและควบคุม
แหล่งเพาะพันธ์ยงุ ลาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
-ฉีดยาคุมกําเนิดให้กบั
สุ นขั และแมว
-ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุ นขั บ้าให้กบั สุ นขั
แมว และสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม
-ทําหมันให้กบั สุ นขั
และแมว
-ให้สุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์รณรงค์
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกให้กบั
ประชาชนในพื้นที่
-ฉีดพ่นสารเคมีกาํ จัด
ลูกนํ้ายุงลายและแจก
ทรายอะเบทในเขต
พื้นที่เทศบาล

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000 จํานวนสุ นขั
ประชาชนได้รับความ
แมว และสัตว์ ปลอดภัยจากโรคพิษสุ นขั
เลี้ยงลูกด้วย บ้า
นมอื่น ที่เข้า
รับการฉีด
วัคซีน

กอง
สาธารณสุ ขฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 จํานวนผูป้ ่ วย , ประชาชนได้รับความ
เสี ยชีวิตด้วย ปลอดภัยจากโรค
โรคไข้เลือด ไข้เลือดออก
ออกในเขต
เทศบาล

กอง
สาธารณสุ ขฯ

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

(เงิน
อุดหนุน)

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน
(เงิน
(เงิน
(เงิน
(เงิน โครงการของ
อุดหนุน) อุดหนุน) อุดหนุน) อุดหนุน) อสม.ที่
ดําเนินการ

ประชาชนในชุมชนได้รับ
รู ้ปัญหาและแก้ปัญหา
ด้านสุ ขภาพและ
สิ่ งแวดล้อม

กอง
สาธารณสุ ขฯ

ประชาชนนําความรู ้ที่
ได้มาดูแลสุ ขภาพอนามัย
ของตนเอง รู ้จกั การ
ป้องกันโรค สร้างเสริ ม
สุ ขภาพ ในการดํารงชีวิต
ประจําวัน และมีสุขภาพ
และความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ

กอง
สาธารณสุ ขฯ

2566
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

4. อุดหนุนชุมชนในการ เพื่อพัฒนางานด้าน
พัฒนางานด้าน
สาธารณสุ ขมูลฐานและ
สาธารณสุ ขมูลฐาน
สิ่ งแวดล้อม
และสิ่ งแวดล้อม
(โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุ ขฯ)

สนับสนุนงบประมาณ
การปฎิบตั ิงานด้าน
สาธารณสุ ขมูลฐานและ
สิ่ งแวดล้อมในเขต
เทศบาล จํานวน 10
ชุมชน

5. ผลิตสื่ อเพื่อให้การสุ ข
ศึกษา ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสาธารณสุ ข
และสิ่ งแวดล้อม

-จัดทําเอกสาร คู่มือ
แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้าย
ไวนิล ฯลฯ ในเรื่ องที่
เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับ
สุ ขภาพพลานามัย
สาธารณสุ ขเพื่อการ
ป้องกันโรค และการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับสื่ อการ
ประชาสัมพันธ์

จัดจ้างผูน้ าํ เต้นออก
กําลังกายแอโรบิค
จํานวน 1 คน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

6. ออกกําลังกายเพื่อ
สุ ขภาพ

-เพื่อเป็ นการเผยแพร่ ให้
ประชนมีความรู ้ ทัศนคติที่ดี
ในการดูแลสุ ขภาพ อนามัยที่
เหมาะสมกับตนเอง
ครอบครัว ชุมชน
-เพื่อให้ประชาชนเรี ยนรู ้
รับทราบข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์นาํ ไปปรับใช้กบั
การดํารงชีวิต
เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาพที่
แข็งแรงให้ประชาชนและ
ส่งเสริ มให้ประชาชนสนใจ
เข้าร่ วมกิจกรรมออกกําลังกาย

200,000

2570
(บาท)

จํานวน
ประชาชนที่
เข้าร่ วม
กิจกรรมออก
กําลังกาย

ประชาชนมีความสนใจ
กอง
เข้าร่ วมกิจกรรมออกกําลัง สาธารณสุ ขฯ
กาย และมีสุขภาพร่ างกาย
ที่แข็งแรง
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566
(บาท)

7. อาหารปลอดภัย
(Food Safety)

-เพื่อตรวจสอบสารปนเปื้ อนใน
อาหารที่จาํ หน่ายในตลาดสด
เทศบาล
-เพื่อสุ่มตรวจร้านจําหน่าย
อาหาร หาสารปนเปื้ อน

ร้านจําหน่ายอาหารสด
ร้านอาหาร แผงลอย
จําหน่ายอาหาร โรง
อาหาร ในเขตเทศบาล

50,000

8. อบรมและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
(นอกสถานที่) ของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุ ขประจํา
หมู่บา้ น (อสม.)

-เพื่อให้ อสม. นําความรู ้ที่ได้
จากการอบรมและแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้(นอกสถานที่) มาปรับใช้
และพัฒนางานสาธารณสุ ขใน
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

นําคณะ อสม.พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้างไปอบรมและ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้(นอก
สถานที่)

200,000

9. สนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานของ
อาสาสมัครบริ บาล
ท้องถิ่นเทศบาล
ตําบลร่ อนพิบูลย์

-เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ได้รับการบริ การดูแลด้าน
สาธารณสุ ข
-เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะสุ ขภาพ
ของผูส้ ู งอายุในชุมชน

จ้างเหมาอาสาสมัคร
บริ บาลท้องถิ่นเพื่อ
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้บริ การ
ดูแลด้านสาธารณสุ ข

120,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ตรวจพบ
สารปนเปื้ อน
เกินเกณฑ์
มาตรฐาน
200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่ วม
กิจกรรมแล้ว
มีความรู ้
เพิ่มขึ้น
50,000

120,000

50,000

120,000

50,000

120,000

50,000

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนผูบ้ ริ โภค
สามารถเลือกซื้ออาหารที่
ปราศจากสารปนเปื้ อน
โดยดูจากป้านสัญลักษณ์
อาหารปลอดภัย

กอง
สาธารณสุ ขฯ

อสม.เกิดกระบวนการ
กอง
เรี ยนรู ้ในการพัฒนางาน สาธารณสุ ขฯ
สาธารณสุ ขและ
สิ่ งแวดล้อมในชุมชน
และสามารถนําสิ่ งที่ได้รับ
มาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการทํางาน
120,000 ผูส้ ู งอายุที่มี
ผูส้ ู งอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
กอง
ภาวะพึ่งพิงใน ได้รับการดูแลด้าน
สาธารณสุ ขฯ
เขตเทศบาล สาธารณสุ ขที่ถูกต้องและ
ตําบลร่ อน
มีภาวะแทรกซ้อนน้อยลง
พิบูลย์ทุกคนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีข้ ึน
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ที่

โครงการ

10. จ้างเหมาบริ การ
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินเทศบาลตําบล
ร่ อนพิบูลย์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริ การระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่เทศบาล
หรื อพื้นที่ใกล้เคียงตามที่ศูนย์รับ
แจ้งเหตุและสั่งการประจําจังหวัด
ขอรับการสนับสนุน

1.3 แผนงานสั งคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

1. ส่งเสริ มการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพผูส้ ู งอายุ

2. โรงเรี ยนผูส้ ู งอายุ
(เสนอโดยชมรม
ผูส้ ู งอายุ)

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ผสู ้ ู งอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทั้งทางร่ างกายและจิตใจ
-เพื่อพัฒนาศักยภาพผูส้ ู งอายุให้
สามารถอยูใ่ นสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างภาคภูมิ
เพื่อส่งเสริ มกิจกรรมการศึกษา
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิตของผูส้ ู งอายุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้างเหมาบริ การ
อาสาสมัครหน่วยกูช้ ีพ
เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่
ให้บริ การการแพทย์
ฉุกเฉิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

300,000

300,000

300,000 จํานวนครั้งของ

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
KPI
การบริ การ
ประชาชนต่อปี

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
บริ การด้านการแพทย์
ฉุกเฉินที่มี
ประสิ ทธิภาพ

กอง
สาธารณสุ ขฯ

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

จัดกิจกรรมด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพผูส้ ู งอายุ

150,000

150,000

150,000 จํานวนผูส้ ู งอายุ

ผูส้ ู งอายุในเขต
เทศบาลมีสุขภาพที่ดี
ทั้งทางร่ างกาย/จิตใจ

งานพัฒนา
ชุมชน

จัดตั้งโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุ
และจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนที่เหมาะสมกับ
ผูส้ ู งอายุ

150,000

150,000 จํานวนผูส้ ู งอายุ

ผูส้ ู งอายุเกิดการเรี ยนรู ้
และพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง

งานพัฒนา
ชุมชน

150,000

150,000

ตัวชี้วัด
KPI
ที่เข้าร่ วม
กิจกรรม

150,000

150,000

150,000

ที่เข้าร่ วม
กิจกรรม
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1.4 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

200,000

200,000

200,000

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการจาก
งบประมาณของ
กองทุน
สปสช.
จํานวน
ประชาชนที่เป็ น
สมาชิกกองทุน

ประชาชนในท้องถิ่น
มีหลักประกันสุ ขภาพ
ที่ดี

กอง
สาธารณสุ ขฯ

สมาชิกในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้มากขึ้น

งานพัฒนา
ชุมชน

ผูส้ ู งอายุมีทุนในการ
ดํารงชีพเพิ่มมากขึ้น

งานพัฒนา
ชุมชน

จํานวนคนพิการ คนพิการมีทุนในการ
ที่ได้รับเบี้ยยัง ดํารงชีพเพิ่มมากขึ้น
ชีพ

งานพัฒนา
ชุมชน

1. สมทบเงินกองทุน
หลักประกันสุ ขภาพ
เทศบาลตําบลร่ อน
พิบูลย์

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีหลักประกัน
สุ ขภาพที่ดี

สมทบเงินกองทุน
หลักประกันสุ ขภาพ
เทศบาลตําบลร่ อน
พิบูลย์ (สปสช.)

2. สนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน

เพื่อสร้างหลักประกัน
ความมัน่ คงของชุมชน
ฟื้ นฟูทุนทางสังคม

3. เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ

เพื่อส่งเสริ มนโยบาย
รัฐบาลในการจัด
สวัสดิการให้แก่
ผูส้ ู งอายุ
เพื่อส่งเสริ มนโยบาย
รัฐบาลในการจัด
สวัสดิการให้แก่คน
พิการ

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
สนับสนุนเงิน
งบประมาณสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน
ให้การสงเคราะห์เบี้ยยัง 11,932,000 11,932,000 11,932,000 11,932,000 11,932,000 จํานวนผูส้ ู งอายุ
ที่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพรายเดือนแก่ผสู ้ ู งอายุ
ชีพ

4. เบี้ยยังชีพคนพิการ

ให้การสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพรายเดือนแก่ผสู ้ ู งอายุ

2,253,600

2,253,600

200,000

2,253,600

200,000

2,253,600

2,253,600
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5. เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วย เพื่อส่งเสริ มนโยบายรัฐบาล
เอดส์
ในการจัดสวัสดิการให้แก่
ผูป้ ่ วยเอดส์
6. ค่าใช้จ่ายใน
เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
การจัดการ
และรวดเร็ วในการ
จราจร
ดําเนินงานด้านการจราจร

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1. จ้างเหมารักษาความ
สะอาดและเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของ
ถนนและทางเท้า

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ถนนและทาง
เท้าสะอาดเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
สวยงามน่ามอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
รายเดือนแก่ผปู ้ ่ วยเอดส์

132,000

132,000

132,000

132,000

132,000

จํานวนผูป้ ่ วย
เอดส์ที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ

ผูป้ ่ วยเอดส์มีทนุ ใน
การดํารงชีพเพิ่มมาก
ขึ้น

งานพัฒนา
ชุมชน

จัดหาอุปกรณ์/ดําเนินงาน
ด้านการจราจรต่างๆ เช่น
ทาสี ตีเส้น แผงกั้น ป้าย
จราจร และอุปกรณ์อื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

สถิติการเกิด
อุบตั ิเหตุใน
พื้นที่ลดลงเทีบย
กับปี ที่ผา่ นมา

การจราจรมีความ
คล่องตัว เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย ปลอดภัย
มากขึ้น

งานป้องกันฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้างเหมาบริ การจัดเก็บ
ขน กวาด ขยะมูลฝอย
และรักษาความสะอาด
ถนนสาธารณะตลอดจน
ล้าง ขุด คูระบายนํ้า
ภายในเขตเทศบาล

2566
(บาท)
2,160,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,160,000

2,160,000

2,160,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

2,160,000

-จํานวนการร้องขอ
เกี่ยวกับการรักษา
ความสะอาดในเขต
เทศบาล
-แผนการทําความ
สะอาดและเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยของ
ถนนและทางเท้า

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ระบบการรักษา
กอง
ความสะอาดในเขต สาธารณสุ ขฯ
เทศบาลมี
ประสิ ทธิภาพ ทุก
พื้นที่ในเขตเทศบาล
มีความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย
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ที่

โครงการ

2. จ้างเหมาบริ การขุด
หรื อปรับปรุ งหลุม
ขยะและทําถนน
ภายในพื้นที่ทงิ้ ขยะ
บ้านท้ายเรื อ ม.12
3. จ้างเหมาบริ การเพื่อ
ปฏิบตั ิตาม พรบ.การ
สาธารณสุ ข พ.ศ.
2535

วัตถุประสงค์
เพื่อรองรับปริ มาณ
ขยะในเขตเทศบาลที่
เพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้การดําเนินงาน
ตามพรบ.การ
สาธารณสุ ข พ.ศ.
2535 สามารถดําเนิน
ต่อไปได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
4. ร่ อนพิบูลย์เมืองน่าอยู่ เพื่อพัฒนาเมืองให้น่า
(เสนอโยชุมชนปรี ชา อยู่ สร้างการมีส่วน
ทอง - นาลึก)
ร่ วมในการจัดการขยะ
และแก้ไข
สภาพแวดล้อมให้ดี
ขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

จ้างเหมาบริ การขุดหรื อ
ปรับปรุ งหลุมขยะ

300,000

300,000

300,000

300,000

จ้างเหมาบริ การ
บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวกับพรบ.การ
สาธารณสุ ข พ.ศ.2535
จํานวน 1 คน

108,000

108,000

108,000

-รณรงค์ให้ความรู ้ จัด
อบรม ศึกษาดูงาน
-ประกวดชุมชนปลอด
ถังขยะ ถนนกินได้
-จัดประกวดชุมชน
รักษาความสะอาด
ฯลฯ

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

300,000

ขยะในเขต
สถานที่รองรับขยะ
เทศบาลได้รับการ เพียงพอต่อปริ มาณขยะ
จัดการอย่างถูกวิธี

กอง
สาธารณสุ ขฯ

108,000

108,000

ผลการปฏิบตั ิงาน งานด้านสาธารณสุ ข
ผ่านเกณฑ์ที่
และสิ่ งแวดล้อม ตาม
กําหนด
พรบ.การสาธารณสุ ข
พ.ศ.2535 ดําเนินไป
อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิ ทธิภาพ

กอง
สาธารณสุ ขฯ

200,000

200,000

จํานวนกิจกรรม
ต่อปี /จํานวน
ชุมชนที่เข้าร่ วม
กิจกรรม

เมืองร่ อนพิบูลย์น่าอยู่
กอง
ทุกชุมชนมีความสะอาด สาธารณสุ ขฯ
เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
สวยงาม ประชาชนมี
จิตสํานึกในการรักษา
ความสะอาด
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1.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1. ช่วยเหลือประชาชน
ในเขตเทศบาล

2. ส่งเสริ มการจัด
กิจกรรมต่างๆแก่
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ ายพล
เรื อน (อปพร.)
(เสนอโดยตัวแทน
อปพร.)
3. ฝึ กซ้อมแผนต่างๆ
ของงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนจากสา
ธารณภัยต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในเขต
เทศบาล
เพื่อพัฒนา
ประสิ ทธิภาพใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
แก่สมาชิก อปพร.
ของเทศบาล

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้
ได้รับความเดือดร้อนจาก
สาธารณภัยต่างๆ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จํานวนครัวเรื อนที่
ขอรับความช่วยเหลือ

สามารถบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนให้
สามารถดํารงชีวิต
อย่างปกติ

งานป้องกันฯ

จัดให้มีศนู ย์ อปพร. จัด
ฝึ กอบรม/ทบทวน อปพร.
จํานวน 1 รุ่ น/ปี

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

สมาชิก อปพร.มี
ทักษะในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่มี
ประสิ ทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

งานป้องกันฯ

เพื่อพัฒนา
ประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิหน้าที่
ระงับอัคคีภยั

จัดฝึ กอบรม ซ้อมแผนแก่
อปพร. มูลนิธิกภู้ ยั ตํารวจ
และตัวแทนชุมชน
จํานวน 1 รุ่ นต่อปี

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้องและมี
ประสิ ทธิภาพ

งานป้องกันฯ
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ที่

โครงการ

4. อบรมการสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน
5. อบรมป้องกันอัคคีภยั
ในชุมชน

6. ติดตั้งกล้องวงจรปิ ด
ในเขตชุมชนต่างๆ
ของเทศบาลตําบล
ร่ อนพิบูลย์
7. ป้องกันและลด
อุบตั ิเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาล (7 วัน
อันตราย)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมี
ความเข้าใจในการ
ใช้อุปกรณ์ดบั เพลิง
เบื้องต้นอย่างถูกวิธี
เพื่อให้ความรู ้และ
เกิดการเตรี ยมความ
พร้อมในการ
ป้องกันอัคคีภยั ใน
ชุมชน
เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนผู ้
สัญจรไปมาในช่วง
เทศกาลมีความ
ปลอดภัย ลด
อุบตั ิเหตุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

จัดอบรมตัวแทนชุมชน
และหน่วยงานต่างๆ
จํานวน 1 รุ่ นต่อปี

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

จัดให้มีการอบรมให้
ความรู ้แก่ประชาชนไม่
น้อยกว่า 1 รุ่ นต่อปี

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จํานวนครั้งของ สามารถบรรเทาความ
การเกิดอัคคีภยั ใน เสี ยหายจากการเกิด
เขตเทศบาล
อัคคีภยั ในชุมชน

งานป้องกันฯ

จัดหาและติดตั้งโทรทัศน์ 1,000,000
วงจรปิ ด(cctv) ในจุดเสี่ ยง
หรื อจุดที่ได้รับการร้องขอ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

อัตราการเกิด
อุบตั ิเหตุและคดี
ความต่างๆ ลดลง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

งานป้องกันฯ

90,000

90,000

90,000

90,000

จํานวน
ผูใ้ ช้บริ การ ณ จุด
บริ การ

ประชาชนมีความ
งานป้องกันฯ
ปลอดภัยในการเดินทาง
มีจุดพัก และสอบถาม
เส้นทาง

ตั้งจุดบริ การในช่วง 7 วัน
อันตราย เทศกาลปี ใหม่
และสงกรานต์ โดย
เจ้าหน้าที่และ อปพร.
ของเทศบาล

90,000

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้รับ งานป้องกันฯ
ความรู ้และสามารถใช้
อุปกรณ์ดบั เพลิง
เบื้องต้นอย่างถูกวิธี
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8. ฝึ กอบรมหลักสู ตรชุด
ปฏิบตั ิการจิตอาสา
ภัยพิบตั ิประจํา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
-เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งแก่
บุคลากรของเทศบาล
-เพื่อเสริ มความรู ้ดา้ นการ
จัดการสาธารณภัย
เบื้องต้น ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ ฯลฯ ที่มี
รู ปแบบมาตรฐานเดียวกัน
ให้กบั ชุดปฏิบตั ิการจิต
อาสาภัยพิบตั ิ
-เพื่อพัฒนาระบบการ
ปฏิบตั ิงานกูภ้ ยั ในวาระ
ฉุกเฉินให้เป็ นระบบ
รวดเร็ วทันต่อเหตุการณ์
-เพื่อสนับสนุนโครงการ
จิตอาสาพระราชทาน 904
วปร.ในระดับพื้นที่ให้มี
ความเข้มแข็งและมีทกั ษะ
ความรู ้ ความชํานาญใน
การจัดการภัยพิบตั ิ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2566
(บาท)

ฝึ กอบรมหลักสู ตร 286,200
ชุดปฏิบตั ิการจิต
อาสาภัยพิบตั ิประจํา
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จํานวน 1 รุ่ นต่อปี

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

286,200

286,200 -จํานวนผูเ้ ข้ารับการ

286,200

286,200

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

-ผูร้ ับการฝึ กอบรมสามารถ งานป้องกันฯ
อบรมไม่นอ้ ยกว่า 50
ปฏิบตั ิหน้าที่ช่วยเหลือเจ้า
คนต่อรุ่ น
พนักงานในการป้องกันและ
-จํานวนผูส้ ังเกตการณ์ บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
ไม่นอ้ ยกว่า 10 คนต่อ เกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ วเป็ นระบบ มี
รุ่ น
-สามารถรายงานผลการ มาตรฐานเดียวกัน
ดําเนินงานตามแบบ
-ผูร้ ับการฝึ กอบรมสามารถ
รายงานได้อย่างถูกต้อง ให้การสนับสนุนการ
ครบถ้วนตามระยะเวลา ปฏิบตั ิงานของกอง
ที่กาํ หนด
อํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
เกิดเหตุได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพลดความ
สู ญเสี ยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากสาธารณภัย
-กองอํานวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่ง
พื้นที่มีความเข้มแข็งและ
ยัง่ ยืน
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9. อบรมป้องกันและลด
ความเสี่ ยงจากภัย
พิบตั ิและสาธารณภัย
ต่างๆ
10. ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
11. จัดซื้อเครื่ องเลื่อย
ยนต์

12. จัดซื้อเครื่ องเลื่อย
ไฟฟ้า

13. จัดซื้อถังนํ้าสแตน
เลส ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 2,000 ลิตร
พร้อมฐานติดตั้ง

วัตถุประสงค์
เพื่อลดความเสี่ ยง
จากสาธารณภัยและ
สามารถบริ หาร
จัดการความเสี่ ยง
จากภัยพิบตั ิในพื้นที่
เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่
เพื่อใช้ในการตัด
ต้นไม้และบรรเทา
ความเดือดร้อน
ให้กบั ประชาชน
เพื่อใช้ในการตัด
ต้นไม้และบรรเทา
ความเดือดร้อน
ให้กบั ประชาชน
เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาภัยแล้ง
ให้กบั ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

จัดอบรมให้ความรู ้แก่
ประชาชนไม่นอ้ ยกว่า 1
รุ่ นต่อปี

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จัดให้มีการฝึ กอบรม
รณรงค์เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
เครื่ องเลื่อยยนต์ จํานวน 1
เครื่ อง

120,000

120,000

120,000

120,000

30,000

30,000

30,000

เครื่ องเลื่อยไฟฟ้า จํานวน
1 เครื่ อง

10,000

10,000

ถังนํ้าสแตนเลส ขนาด
ความจุไม่นอ้ ยกว่า 2,000
ลิตร พร้อมฐานติดตั้ง

100,000

100,000

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

ประชาชนเกิดความรู ้
ความเข้าใจตามหัวข้อ
ในการอบรม

งานป้องกันฯ

120,000

จํานวนผูผ้ ตู ้ ิดยา
เสพในพื้นที่

ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
ลดปัญหายาเสพติด
และคโความต่างๆ

งานป้องกันฯ

30,000

30,000

ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

มีเครื่ องมือที่พร้อมใน
การปฏิบตั ิหน้าที่
ช่วยเหลือประชาชน

งานป้องกันฯ

10,000

10,000

10,000

ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

มีเครื่ องมือที่พร้อมใน
การปฏิบตั ิหน้าที่
ช่วยเหลือประชาชน

งานป้องกันฯ

100,000

100,000

100,000

ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

สามารถบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ เมื่อ
เกิดภัยแล้ง

งานป้องกันฯ
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ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 2. การพัฒนาการท่ องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 4. การพัฒนาคน ชุมชน และสั งคมให้ น่าอยู่เข้ มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 3. การพัฒนาสั งคมและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านความเข้ มแข็งของชุ มชน
2.1 แผนงานการสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ หน่ วยงาน
2566
2567
2568
2569
2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
KPI
รับผิดชอบ
1. ฝึ กอบรมและศึกษาดู เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
งาน ของผูน้ าํ ชุมชน และวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาของผูน้ าํ ชุมชน
2. ส่งเสริ มกิจการด้าน เพื่อส่งเสริ มการพัฒนา
การพัฒนาสตรี และ สตรี และเสริ มสร้างความ
ครอบครัว
เข้มแข็งในครอบครัว

จัดให้มีการฝึ กอบรมและ 500,000
ศึกษาดูงานของผูน้ าํ
ชุมชน ปี ละ 1 ครั้ง
จัดให้มีกิจกรรมด้านการ 50,000
พัฒนาสตรี และเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งใน
ครอบครัว
30,000
3. ส่งเสริ มกระบวนการ เพื่อส่งเสริ มให้ประชาชน ชุมชนในเขตเทศบาลจัด
จัดทําแผนชุมชน
ในชุมชนมีส่วนร่ วมใน
ประชุมเพื่อทําแผนชุมชน
การพัฒนาชุมชน
ปี ละ 1 ครั้ง
4. จัดหาพร้อมติดตั้ง
เพื่อแก้ปัญหานํ้าอุปโภค จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่ อง 500,000
เครื่ องกรองนํ้าดื่ม
บริ โภคสําหรับส่วนรวม กรองนํ้าดื่มตามความ
สําหรับใช้เป็ น
ในชุมชนต่างๆ
เหมาะสมของจุดติดตั้งแต่
ส่วนรวมในชุมชน
ละชุมชน
ต่างๆ

500,000

500,000

500,000

500,000

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
สามารถนําความรู ้ที่ได้
ไปพัฒนาชุมชน

งานพัฒนา
ชุมชน

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรม

จํานวนผูท้ ี่ผา่ นการ
อบรมและสามารถเป็ น
ต้นแบบทางสังคมได้

งานพัฒนา
ชุมชน

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนโครงการที่ สามารถวางแผนพัฒนา
ได้จากการจัดทํา ได้ตรงกับความต้องการ
แผนชุมชน
ของชุมชน

งานพัฒนา
ชุมชน

500,000

500,000

500,000

500,000

จํานวนจุดที่ติดตั้ง ประชาชนมีน้ าํ ที่สะอาด
ต่อปี ไม่นอ้ ยกว่า 2 สําหรับอุปโภคบริ โภค
จุด

งานพัฒนา
ชุมชน
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5. ส่งเสริ มการประกอบ
อาชีพและการ
รวมกลุ่มของ
ประชาชน
(เสนอโดยชุมชนเทพ
นมเชือด ปรี ชาทอง
ป่ าชมพู่ เขาน้อย
ตลาดใหม่ วังไทร
สุ วรรณรังสี ตลาด
ร่ อนพิบูลย์)
6. อุดหนุนกลุ่มอาชีพ
และวิสาหกิจชุมชน
ในเขตเทศบาล
7. อุดหนุนคณะ
กรรมการชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบล
ร่ อนพิบูลย์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
ลดรายจ่าย มีรายได้
เพิ่มขึ้นและสามารถ
พึ่งตนเองได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ให้การสนับสนุน
งบประมาณ วัสดุและ
ทักษะความรู ้ต่างๆในการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรมต่อปี

สามารถลดรายจ่ายและ
เพิ่มรายได้ให้กบั
ประชาชน

งานพัฒนา
ชุมชน

เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
และวิสาหกิจชุมชนใน
เขตเทศบาลให้มีความ
เข้มแข็ง
-เพื่อสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการ
ชุมชนตามอํานาจหน้าที่
ตามระเบียบ กฎหมาย
กําหนด
-เพื่อเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน

อุดหนุนงบประมาณแก่
กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตเทศบาล

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

จํานวนโครงการที่ กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจ
ได้รับเงินอุดหนุน ชุมชนในเขตเทศบาลมี
ความเข้มแข็ง

งานพัฒนา
ชุมชน

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่คณะกรรมการ
ชุมชนทั้ง 10 ชุมชน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จํานวนชุมชนที่
คณะกรรมการชุมชน
ได้รับเงินอุดหนุน สามารถดําเนินงานใน
การพัฒนาชุมชนได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

งานพัฒนา
ชุมชน

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
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วัตถุประสงค์

8. จัดเก็บสถิติขอ้ มูลชุมชน

เพื่อจัดเก็บข้อมูลด้าน
ต่างๆ สําหรับการ
จัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน

9. เลือกกรรมการชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลร่ อน
พิบูลย์

-เพื่อส่งเสริ มให้
ชุมชนได้มีส่วนร่ วม
ในการบริ หารจัดการ
แก้ไขปัญหาและ
วางแผนพัฒนาชุมชน
โวยตนเอง
-เพื่อเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สํารวจและจัดเก็บข้อมูล
ด้านต่างๆ สําหรับการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน
บันทึกลงฐานข้อมูลและ
ปรับปรุ งให้เป็ นปัจจุบนั
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
จัดประชุมเลือกกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง
10 ชุมชน

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนครัวเรื อน
ที่สามารถเก็บ
ข้อมูลได้

สามารถนําข้อมูลที่ได้
จัดเก็บมาใช้ในการ
จัดทําแผนพัฒนาได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ

งานพัฒนา
ชุมชน

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

สามารถจัดตั้ง
-ประชาชนในชุมชนได้
กรรมการชุมชน มีส่วนร่ วมในการ
ครบทั้ง 10 ชุมชน บริ หารจัดการแก้ไข
ปัญหา และการวางแผน
พัฒนาชุมชนด้วยตนเอง
-ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็ง

งานพัฒนา
ชุมชน
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2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

1. จัดหาป้ายส่งเสริ มการ
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
(เสนอโดยชุมชนวัดเทพ
นมเชือด)

วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์
สถานที่สาํ คัญใน
ท้องถิ่นให้เป็ นที่รู้จกั

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดหาป้ายประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ในเขต
เทศบาล เช่นถํ้าพระราหู
เจดียว์ ดั เขาน้อย ฯลฯ

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
KPI
ร้อยละของ
นักท่องเที่ยวที่
เพิม่ มากขึ้น

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

สถานที่ท่องเที่ยวเป็ นที่
รู ้จกั มากขึ้นในวงกว้าง

กองช่าง

65

2.3 แผนงานการพานิชย์
ที่

โครงการ

1. จัดตั้งสถานธนานุ
บาลเทศบาลตําบล
ร่ อนพิบูลย์

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการ
ดําเนินกิจการเทศ
พานิชย์ที่สามารถ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในการ
เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนดอกเบี้ยตํ่า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

- ตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาลตําบล 9,000,000
ร่ อนพิบูลย์ จํานวน 1 แห่งโดยทําการ
ก่อสร้างอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 2
ชั้น กว้าง 12 ม. ยาว 18 ม. สู ง 9 ม.หรื อ
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 216 ตร.ม. พร้อมโรง
จอดรถกว้าง 5 ม. ยาว 5 ม. สู ง 4.26 ม.
หรื อพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 25.75 ตร.ม. เท
ลานคอนกรี ตขนาดไม่นอ้ ยกว่า 619.99
ตร.ม. พร้อมก่อสร้างรั้วกําแพงสู ง 2.30
ม. ยาว 105 ม. ตามแบบที่เทศบาล ฯ
กําหนด
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้
พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สาํ หรับ
ใช้ในการปฏิบตั ิงานของสถานธนานุ
บาล จัดหาทุนหมุนเวียนทุนสํารองใน
การบริ หารกิจการสถานธนานุบาล (เมื่อ
ได้รับอนุญาตจากสํานักงาน จ.ส.ท. ให้
จัดทําตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,000,000

9,000,000

9,000,000

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

9,000,000

จํานวน
ผูใ้ ช้บริ การ
สถานธนานุ
บาลต่อปี

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

สามารถบรรเทา
สป./กองคลัง/
ความเดือดร้อนด้าน
กองช่าง
การเงินแก่
ประชาชนและนํา
ผลกําไรที่ได้ไป
พัฒนาท้องถิ่น
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ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 4. การพัฒนาคน ชุมชน และสั งคมให้ น่าอยู่เข้ มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6.การส่ งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. การพัฒนาสั งคมและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
2566
2567
2568
2569
2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
KPI
1. จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

2. จัดการแข่งขันกีฬา
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเทศบาล
ตําบลร่ อนพิบูลย์
3. จัดการแข่งขันและ
จัดส่งกีฬาประเภท
ต่างๆเข้าร่ วมการ
แข่งขัน

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของตนเอง กล้าแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์และมีความ
รัก สามัคคี
เพื่อส่งเสริ มสุ ขภาพ
พลานามัยและใช้เวลาว่าง
ให้เป็ นประโยชน์ห่างไกล
อบายมุข
เพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬา
แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

-จัดเวทีการแสดง
-จัดซุม้ นิทรรศการ
-จัดกิจกรรมพัฒนาการเด็ก
ในทุกๆด้าน

170,000 170,000 170,000 170,000

170,000

ร้อยละของ
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรม

เด็ก และเยาวชนเห็น
ความสําคัญของ
ตนเองและกล้า
แสดงออกในสิ่ งที่
ถูกต้อง

กองการศึกษา

จัดการแข่งขัน กีฬาเด็ก
เยาวชน และประชาชนใน
เขตเทศบาล

300,000 300,000 300,000 300,000

300,000

สถิติ/ผลการ
แข่งขันเทียบกับปี
ที่ผา่ นมา

เด็ก เยาวชน
ประชาชน หันมาเล่น
กีฬามากขึ้น และ มี
สุ ขภาพแข็งแรง

กองการศึกษา

จัดการแข่งขันหรื อส่ง
150,000 150,000 150,000 150,000
นักกีฬา/ทีมกีฬาเข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬารายการต่างๆ

150,000

ผลการแข่งขันใน
แต่ละชนิดกีฬาที่
จัดการแข่งขัน
หรื อเข้าร่ วมการ
แข่งขัน

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน สนใจเล่น
กีฬาและมีสุขภาพ
แข็งแรง

กองการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

4. จัดกิจกรรม
เข้าค่ายคุณธรรม
จริ ยธรรม

เพื่อทักษะในการดํารงชีวิต
และการปรับตัวเข้ากับ
สังคมแก่เด็กและเยาวชน

จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
จริ ยธรรมจํานวนไม่นอ้ ย
กว่า
1 รุ่ น/ปี

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละของ
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

5. งานประเพณี แห่ผา้
ขึ้นธาตุ
(วัดเขาน้อย)

เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม เข้าร่ วมกิจกรรมแห่ผา้ ขึ้น
อันดีงามของท้องถิ่นและ จ. ธาตุในวันมาฆบูชา ณ วัด
นครศรี ธรรมราช
เขาน้อย

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ร้อยละของ
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

เด็กและเยาวชนเกิด
การเรี ยนรู ้ มี
ประสบการณ์และ
ทักษะในการดําเนิน
ชีวิตมากขึ้น
ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์วฒั นธรรม
อันดีงาม

6. จัดงานประเพณี
ทําบุญตักบาตรเนื่อง
ในโอกาสวันขึ้นปี
ใหม่

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสื บ
ทอดขนบธรรมเนียม
ประเพณี อนั ดีงามและเกิด
ความเป็ นสิ ริมงคล

จัดให้มีกิจกรรม
ตักบาตรโดยนิมนต์
พระภิกษุสงฆ์มาร่ วม
บิณฑบาต

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ร้อยละของ
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

ประชาชนได้ร่วม
อนุรักษ์วฒั นธรรม
ประเพณี อนั ดีงาม

กองการศึกษา

7. จัดงานประเพณี ลอย
กระทง

เพื่อส่งเสริ มและอนุรักษ์
ประเพณี วฒั นธรรมให้คง
อยูส่ ื บไป

จัดให้มีสถานที่ลอยกระทง 100,000 100,000 100,000 100,000
จัดการประกวดธิดานพมาศ
ประกวดกระทง ฯลฯ

100,000

ร้อยละของ
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

ประชาชนทัว่ ไปมี
ส่วนร่ วมสื บสาน
ประเพณี อนั ดีงาม

กองการศึกษา

8. สร้างภูมิคมุ้ กันทาง
สังคมในมิติ
วัฒนธรรม

เพื่อสร้างการรับรู ้และเข้าใจ จัดอบรมให้ความรู ้แก่
ในการสร้างภูมิคมุ้ กันทาง เยาวชนและผูป้ กครอง
สังคม

70,000

ร้อยละของ
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมี
ความรู ้เท่าทัน
ภาวการณ์ทางสังคม

กองการศึกษา

70,000

70,000

70,000

70,000

กองการศึกษา
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ที่

โครงการ

9. จัดงานประเพณี
สงกรานต์และวัน
กตัญ�ู

10. จัดงานประเพณี หล่อ
เทียนพรรษา

11. จัดทําหมรับงาน
ประเพณี เทศกาล
เดือนสิ บ
12. ประเพณี มาฆบูชาแห่
ผ้าขึ้นธาตุ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริ มและอนุรักษ์ไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีตระหนักในคุณค่าของ
ผูส้ ู งอายุเสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
และชุมชน
เพื่อส่งเสริ มและอนุรักษ์
ประเพณี วฒั นธรรมอันดี
งามให้คงอยูส่ ื บไป

เพื่อส่งเสริ มประเพณี อนั ดี
งามของท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริ มประเพณี อนั ดี
งามของท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

จัดให้มีการสรงนํ้า
พระพุทธรู ป พระสงฆ์
รดนํ้าขอพรผูส้ ู งอายุ
สุ ขภาพดี ฯลฯ

200,000 200,000 200,000 200,000

200,000

ร้อยละของ
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

เกิดการสื บสาน
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม และ
ความสัมพันธ์อนั ดีแก่
สถาบัน ครอบครัว
ชุมชน

กองการศึกษา

1.หล่อเทียนพรรษา จํานวน
5 ต้น
2. สมโภชน์เทียนพรรษา
จํานวน 5 ต้น
3.จัดขบวนแห่เทียนพรรษา
ไปยังวัดต่างๆในเขต
เทศบาลจํานวน 5 วัด
อุดหนุนงบประมาณในการ
จัดขบวน
แห่หมรับ
อุดหนุนงบประมาณในการ
ร่ วมกิจกรรมแห่ผา้ ขึ้นธาตุ
ณ วัดพระมหาธาตุฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละของ
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

ประชาชน ได้ร่วม
อนุรักษ์และสื บสาน
ประเพณี วฒั นธรรม
อันดีงาม

กองการศึกษา

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

อนุรักษ์ประเพณี อนั ดี
ของท้องถิ่น

กอง
การศึกษา/
อ.ร่ อนพิบูลย์

9,500

9,500

9,500

9,500

9,500

ร้อยละของ
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ
ร้อยละของ
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

ได้สืบสานกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา

กอง
การศึกษา/
อ.ร่ อนพิบูลย์

2566
(บาท)

69

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13. งานประเพณี ลากพระ เพื่อเป็ นการส่งเสริ ม
และอนุรักษ์วฒั นธรรม
ประเพณี อนั ดีงามของ
ท้องถิ่น

14. ประเพณี ถือศีลกินเจ

เพื่อส่งเสริ มประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น

15. ประเพณี สาํ คัญอื่น ๆ เพื่อส่งเสริ มประเพณี
ตามหนังสื อสั่งการ อันดีงามของท้องถิ่น
และหรื อที่ทอ้ งถิ่น
กําหนดขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนงบประมาณเพื่อให้ใน
การจัดงานประเพณี ลากพระ
เช่นกิจกรรมการแสดงบนเวที
นิทรรศการ หรื อกิจกรรมอื่นๆ
การตกแต่งเรื อพนมพระฯลฯ วัดเทพนมเชือด -วัดพิศาล
นฤมิต -วัดจีบประดิษฐ์
-วัดสุ วรรณรังษี -วัดเขาน้อย
วัดละ 12,000 บาท
อุดหนุนงบประมาณในการจัด
งานประเพณี ถือศีลกินเจ ศาล
เจ้าพระ 108
เข้าร่ วมงานประเพณี ต่าง ๆ ตาม
หนังสื อ
สั่งการ

2566
(บาท)
60,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)
60,000 60,000 60,000

2570
(บาท)
60,000

30,000

30,000

30,000

30,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

ได้สืบสานกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา

กองการศึกษา

30,000

ร้อยละของ
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

ร่ วมกันอนุรักษ์และ
สื บสานประเพณี ของ
ท้องถิ่น

กอง
การศึกษา/
ศาลเจ้าพระ
108

50,000

ร้อยละของ
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ

ร่ วมกันอนุรักษ์และ
สื บสานประเพณี ของ
ท้องถิ่น

กองการศึกษา
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3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1. งานรัฐพิธี พระราช
พิธี และวันสําคัญ
ของชาติ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดงานรัฐพิธี
ดําเนินไปด้วยความ
เรี ยบร้อย แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

จัดเตรี ยมการดําเนินงานเพื่อ 150,000
จัดงานรัฐพิธีต่างๆ

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

150,000

150,000

150,000

150,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละของงานรัฐ การดําเนินงานรัฐพิธี
พิธีที่ดาํ เนินการ และงานกิจกรรม
ได้สาํ เร็ จสมบูรณ์ ต่างๆ ดําเนินไปด้วย
ความเรี ยบร้อย

สป.
(งานธุรการ)
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ก.ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่ มาตรฐานฯ 2.การพัฒนาการท่ องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4.การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน
4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการสาธารณูปโภคและโครงสร้ างพื้นฐาน
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
2566
2567
2568
2569
2570
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน
นางบูรณ์ – ศาลาไฟไหม้ ม.
10

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐานในการ
คมนาคม

2. ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นางบูรณ์ ระยะที่ 2
ม.10

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรอย่าง
สะดวกสบาย

3. ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็กสายข้างบ้านนางอําพัน
ม.12

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐานในการ
คมนาคม

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
482,400
2.50 ม. ยาว 195 ม. หนา 0.15
ม. หรื อพื้นที่ไม่ร้อยกว่า
487.50 ตรม. ตามแบบที่
เทศบาลฯ กําหนด
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง3 ม. 485,000
ยาว 213 ม. หนา 0.15 ม. ตาม
แบบที่เทศบาลฯ กําหนด

482,400

482,400

482,400

482,400

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

485,000

485,000

485,000

485,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

โดยทําการปรับเกลี่ยคันทาง 35,000
เดิม แล้วทําการก่อสร้างถนน
คสล. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3
ม. ยาว 29 ม. หนา 0.15 ม.
หรื อพื้นที่คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ไม่นอ้ ยกว่า 87 ตร. ม. ไหลา
ทางถมหินคลุก กว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.20 ม. ตามแบบที่
เทศบาล ฯ กําหนด

35,000

35,000

35,000

35,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม
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ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)

โครงการ

วัตถุประสงค์

4.

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายประพร บุญแก้ว
(ข่อย) ม.7

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 240,000
3 ม ยาว 98 ม. ตามแบบที่
เทศบาลกําหนด

240,000

5.

ก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็กสายราษฎร์
อุทิศ ม.5

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านกํานันเสถียร ระยะ
ที่ 2 ม.1

7.

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายวิชยั ฑียาพงศ์
ม.7 (หลังตลาดใหม่)

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรอย่าง
สะดวกสบาย

ทําการก่อสร้างถนนคอนกรี ต
เสริ มเหล็กผิวจราจรกว้าง 3 ม.
ยาว 155 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 4 ม. ยาว 34 ม. หนา 0.15
ม. หรื อพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ยกว่า
136 ตร.ม. ไหล่ทางถมหินคลุก
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม. ตาม
แบบที่เทศบาลกําหนด
ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 4 ม. ยาว 72 ม. หนา 0.15
ม. หรื อพื้นที่ คสล. ไม่นอ้ ยกว่า
288 ตร.ม. ตามแบบที่เทศบาล
ฯ กําหนด

380,000

6.

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐานในการ
คมนาคม
เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทาง
โทรคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ ว
ปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชน
สัญจรอย่าง
สะดวกสบาย

260,000

2566
(บาท)

380,000

-

-

260,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

2569
(บาท)

2570
(บาท)

240,000

240,000

240,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

380,000

380,000

380,000

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่

130,000

130,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

260,000

260,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

-

260,000

ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง
คมนาคมสัญจรที่
สะดวกปลอดภัย
และได้รับมาตรฐาน
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ที่
8.

9.

10.

11.

12.

โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายช้วง ทองทิพย์ ม.7

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐานในการ
คมนาคม
ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน เพื่อให้ประชาชน
ป้าพล้อยถึงหลุมนํ้าบ้านท้าย มีถนนที่ได้
เรื อ ม.12 (เสนอโดยชุมชน
มาตรฐานในการ
ตลาดร่ อน ฯ)
คมนาคมขนส่ง
ก่อสร้างถนน คสล. รอบหลุม เพื่อให้ประชาชน
ขยะบ้านท้ายเรื อ ม.12
มีถนนที่ได้
(เสนอโดยชุมชนบ้านท้าย
มาตรฐานในการ
เรื อ)
คมนาคมขนส่ง
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน เพื่อให้ประชาชน
นายนายเหิม – บ้านนาง
มีถนนที่ได้
วาสนา ม.12
มาตรฐานในการ
(เสนอโดยชุมชนปรี ชาทอง – คมนาคมขนส่ง
นาลึก)
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน เพื่อให้ประชาชน
นางจําปี พัฒนทรัพย์ ม.13
มีถนนที่ได้
มาตรฐานในการ
(เสนอโดยชุมชนตลาด
เกษตร)
คมนาคมขนส่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง4
ม. ยาว 500 ม. ตามแบบที่
เทศบาลฯ กําหนด

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3
ม. ยาว 403 ม. ตามแบบที่
เทศบาลฯ กําหนด

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4
ม. ยาว 400 ม. ตามแบบที่
เทศบาลฯ กําหนด

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง4
ม. ยาว 25 ม. ตามแบบที่
เทศบาลฯ กําหนด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง4
ม. ยาว 50 ม. ตามแบบที่
เทศบาลฯ กําหนด

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

74

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13.

ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย
บ้านนางขํา ม.7 (เสนอโดย
ชุมชนบ้านเขาน้อยฯ)

14.

ก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรี ต วัดเทพนม
เชือด - ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ฯ
ม.7

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนส่ง
เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนส่ง

15.

ก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรี ต สายเลียบ
รางรถไฟ บ้านวังไทร ม.7

16.

ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรี ตสายบ้านทุ่ง
โหม๊ะ ม.5

17.

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนส่ง

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนส่ง
ก่อสร้างถนน คสล.สายสาม เพื่อให้ประชาชน
แยกแสวงคาร์แคร์ - หลุมขยะ มีถนนที่ได้
ม.12 ระยะที่ 2
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนส่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4
ม. ยาว 50 ม. ตามแบบที่
เทศบาล ฯกําหนด

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

ก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรี ต ขนาด
กว้าง 4.20 ม. ยาว 104 ม.
หนา 0.05 ม. ตามแบบที่
เทศบาล ฯ กําหนด
ก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรี ต ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 88 ม. หนา
0.05 ม. ตามแบบที่เทศบาล
ฯ กําหนด
ปรับปรุ งซ่อมแซมถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรี ต กว้าง
4 ม. ยาว 346 ม. ตามแบบที่
เทศบาลฯกําหนด
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4
ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.
ตามแบบที่เทศบาลฯ
กําหนด

230,000

230,000

230,000

230,000

230,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

230,000

230,000

230,000

230,000

230,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

692,000

692,000

692,000

692,000

692,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

499,000

499,000

499,000

499,000

499,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

75

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

18.

ก่อสร้างถนน คสล.สายโรง
ยางโกศักดิ์ตลาดเกษตร ม.
13

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐานในการ
คมนาคม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

โดยทําการวางท่อ คสล.Ø 490,000
0.60 ชั้น 3 (มอก) จํานวน 5
ท่อน แล้วเกรดเฉลี่ยคันทาง
เดิม ที่ กม. 0+060 ถึง กม.
0+105 ถมหินคลุกปรับ
ระดับหนา 0.15 ม. หรื อ
ปริ มาณหินคลุกไม่นอ้ ยกว่า
20.25 ลบ.ม. ทําการ
ก่อสร้างถนน คสล. ผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว
211 ม. หนา 0.15 ม. หรื อ
พื้นที่คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ไม่นอ้ ยกว่า 633 ตร.ม. ไหล่
ทางถมหินคลุกกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 ม. ตามแบบที่
เทศบาล ฯ กําหนด

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)
490,000

490,000

2569
(บาท)

2570
(บาท)

490,000

490,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

76

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

19.

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายประทีป - บ้านนายเอียด
บ้านนาโพธิ์ ม.14

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐานในการ
คมนาคม

20.

ยกระดับสายถนนบ้านนาง
เพื่อแก้ไขปัญหา
พลัด ม.13 (เสนอโดยชุมชน นํ้าท่วมขังพื้นผิว
บ้านป่ าชมพู่)
จราจร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

โดยทําการรื้ อท่อ คสล เดิม 498,000
ออกวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม.
ชั้น 3 (มอก)จํานวน 5 ท่อน
และวางท่อ คสล. Ø 1.00 ม.
3 (มอก) จํานวน 6 ท่อน
แล้วเกรดเฉลี่ยคันทางเดิมที่
กม.0+85 ถึง ม. หรื อ
ปริ มาณหินคลุกไม่นอ้ ยกว่า
52.20 ลบ.ม. ทําการ
ก่อสร้างถนนผิวจราจรกว้าง
เฉลี่ย 3 ม. ยาว 201 ม. หนา
0.15 ม. หรื อพื้นที่คอนกรี ต
เสริ มเหล็กไม่นอ้ ยกว่า 603
ตร.ม. ไหล่ทางถมหินคลุก
กว้างเฉลี่ย 0.20 ม. ตามแบบ
ที่เทศบาลกําหนด
ยกระดับถนนถ้วยการถม
300,000
ดินหินคลุก/ลาดแอสฟัลท์
ติกคอนกรี ต ตามแบบที่
เทศบาล ฯ กําหนด

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

498,000

498,000

498,000

498,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

300,000

300,000

300,000

300,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

77

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

21.

ก่อสร้างถนนบุกเบิกหินคลุก
สายบ้าน นายคล้อย
โกศัยพัฒน์

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรอย่าง
สะดวกสบาย

22.

ก่อสร้างบุกเบิกถนนสายสาม
แยกศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ฯ ถึง
ที่ดินของผูใ้ หญ่วีระชัย ม.7

23.

เพื่อให้ประชาชน
มีถนนที่ได้
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนส่ง
ก่อสร้างถนนบุกเบิกถนนสาย เพื่อให้ประชาชน
บ้าน นายมโนช วังไทร-บ้าน สัญจรอย่าง
นายเหลา ม.7
สะดวกสบาย

24.

ก่อสร้างถนนบุกเบิกบ้านป่ า
ชมพู่ ถึงบ้านลุงมัง่ ม.5

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรอย่าง
สะดวกสบาย

25.

บุกเบิกถนน บ้านควนศรี ถึง เพื่อให้ประชาชน
บ้านนางร่ วง ศรี รักษา ม.10
มีถนนที่ได้
(เสนอโดยชุมชนสุ วรรณรังสี ) มาตรฐานในการ
คมนาคมขนส่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ถมดินปรับระดับพร้อมลงหินคล 430,000
กกว้าง 4 ม. ยาว 540 ม. หนา 0.15
ม. หรื อพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 2,160
ตร.ม. ตามแบบที่เทศบาล ฯ
กําหนด
ก่อสร้างบุกเบิกถนน กว้าง 4 ม.
480,000
ยาว 500 ม. ตามแบบที่เทศบาล ฯ
กําหนด

430,000

430,000

430,000

430,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

480,000

480,000

480,000

480,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

ก่อสร้างบุกเบิกถนน กว้าง 4 ม.
ยาว 1,000 ม. ตามแบบที่เทศบาล
ฯ กําหนด

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

ก่อสร้างบุกเบิกถนน กว้าง 4 ม.
ยาว 500 ม. ตามแบบที่เทศบาล ฯ
กําหนด

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

ก่อสร้างบุกเบิกถนนกว้าง 4 ม.
ยาว600 ม. ตามแบบที่เทศบาลฯ
กําหนด

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

78

ที่
26.

27.

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

ก่อสร้างคูระบายนํ้า คสล. เพื่อให้การระบาย ก่อสร้างคูระบายนํ้า คสล. ชาวงที่ 1 140,000
ถนนสายตลาดใน ม.12
นํ้ามีประสิ ทธิภาพ และช่วงที่ 3 ทําการก่อสร้างคู
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง ระบายนํ้า คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย
0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ยาวรวมกันไม่
ร้อยกว่า 34 ม. ช่วงที่ 2 ทําการ
ก่อสร้างคูระบายนํ้า คสล. ขนาด
เฉลี่ย 0.20 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว
รวมกันไม่ร้อยกว่า 3 ม. ตามแบบ
เทศบาล ฯ กําหนด
ปรับปรุ งวางท่อระบายนํ้า เพื่อให้การระบาย โดยทําการวางท่อระบายนํ้า คสล. 60,000
คสล. สี่ แยกจานเรี ยว
นํ้ามีประสิ ทธิภาพ ขนาด Ø0.40 ม. ชั้น 3 (มอก)
ม.12
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง จํานวน 9 ท่อน ยาวรวมกันทั้งหมด
ไม่นอ้ ยกว่า 9 ม. พร้อมฝาตะแกรง
เหล็กขนาดกว้าง 0.58 ม. ยาว 1.50
ม. จํานวน 1 ฝา และเทพื้นคอนกรี ต
กว้างเฉลี่ย 1 ม. ยาว 9 ม. หนา 0.15
ม. ตามแบบที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

140,000

140,000

140,000

140,000

ร้อยละของ
การระบายนํ้ามี
ความพึงพอใจ ประสิ ทธิภาพมาก
ของประชาชน ยิง่ ขึ้น

กองช่าง

60,000

60,000

60,000

60,000

ร้อยละของ
การระบายนํ้ามี
ความพึงพอใจ ประสิ ทธิภาพมาก
ของประชาชน ยิง่ ขึ้น

กองช่าง

79

ที่

โครงการ

28.

ก่อสร้างท่อระบายนํ้า
คสล. พร้อมบ่อพักถนน
สายข้างการไฟฟ้าส่ วน
ภูมิภาค สาขาร่ อนพิบูลย์

29.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

เพื่อให้การระบาย ก่อสร้างท่อระบายนํ้า คสล. ช่องที่ 1 300,000
นํ้ามีประสิ ทธิภาพ ทําการก่อสร้างบ่อพัก คสล. จํานวน
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 7 บ่อ พร้อมวางท่อระบายนํ้า คสล.
ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3 (มอก)
จํานวน 60 ท่อน ความยาวรวมกัน
ทั้งหมดไม่นอ้ ยกว่า 67 ม. และเท
พื้นคอนกรี ตกว้างเฉลี่ย 1.60 ม. ยาว
3 ม. หนา 0.15 ม. หรื อพื้นที่
คอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่นอ้ ยกว่า
4.80 ม ช่องที่ 2 ทําการวางท่อ
ระบายนํ้า คสล. ขนาด Ø 0.60 ม.
ชั้น 3 (มอก) จํานวน 7 ท่อน ความ
ยาวรวมกันทั้งหมดไม่นอ้ ยกว่า 7 ม.
และเทพื้นคอนกรี ต กว้างเฉลี่ย 1.60
ม. ยาว 3 ม. หนา 0.15 ม. หรื อพื้นที่
คอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่นอ้ ยกว่า
4.80 ม. ตามแบบที่เทศบาล ฯ
กําหนด
ก่อสร้างคูระบายนํ้า คสล. เพื่อให้การระบาย ทําการก่อสร้างคูระบายนํ้า คสล.
375,000
ถนนสายหน้าโรงเรี ยน
นํ้ามีประสิ ทธิภาพ กว้าง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว
ดรุ ณศึกษา ม.7
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 104 ม. ตาม
แบบที่เทศบาลกําหนด

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

300,000

300,000

300,000

300,000

ร้อยละของ
การระบายนํ้ามี
ความพึงพอใจ ประสิ ทธิภาพมาก
ของประชาชน ยิง่ ขึ้น

กองช่าง

375,000

375,000

375,000

375,000

ร้อยละของ
การระบายนํ้ามี
ความพึงพอใจ ประสิ ทธิภาพมาก
ของประชาชน ยิง่ ขึ้น

กองช่าง

80

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณ
2567
2568
(บาท)
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

30.

วางท่อระบายนํ้าซอยบ้าน เพื่อให้การระบาย วางท่อระบายนํ้า ขนาด Ø ไม่นอ้ ย
ป้าแดง ขนมจีน ม.13
นํ้ามีประสิ ทธิภาพ กว่า 0.40 ม. ตามแบบที่เทศบาลฯ
แก้ปัญหานํ้าท่วมขัง กําหนด

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

31.

วางท่อระบายนํ้าสี่ แยก
ร่ อนพิบูลย์ไปทางเขาชุม
ทอง – สุ ดเขตเทศบาล ม.
13
ก่อสร้างคูระบายนํ้า
ภายในชุมชนบ้านป่ าชมพู่
ม.7
(เสนอโดยชุมชนบ้านป่ า
ชมพู่)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ
ของประชาชน คมนาคม

เพื่อให้การระบาย ก่อสร้างท่อระบายนํ้าตามแบบของ 2,000,000
นํ้ามีประสิ ทธิภาพ เทศบาล จํานวน 5 จุด
แก้ปัญหานํ้าท่วมขัง -ซ.บ้านจ่าเกษม
-ซ.พูนทรัพย์
-ซ.บ้านลุงเชือบ
-ซ.บ้านป้าแดง
-ซ.ศาลาขี้เหล็ก
เพี่อระบายนํ้าที่ท่วม ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รู ปตัววี 700,000
ขังในช่วง ฤดูฝน
พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม. และ
บ่อพัก คสล. ยาว 200 ม. ตามแบบที่
เทศบาล ฯ กําหนด

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

ร้อยละของ
การระบายนํ้ามี
ความพึงพอใจ ประสิ ทธิภาพมาก
ของประชาชน ยิง่ ขึ้น

กองช่าง

700,000

700,000

700,000

700,000

ร้อยละของ
การระบายนํ้ามี
ความพึงพอใจ ประสิ ทธิภาพมาก
ของประชาชน ยิง่ ขึ้น

กองช่าง

32.

33.

ก่อสร้างรางระบายนํ้า
สายบ้านทุ่งโหม๊ะ ม.5

เพื่อให้การระบาย วางท่อระบายนํ้า ขนาด Ø ไม่นอ้ ย
นํ้ามีประสิ ทธิภาพ กว่า 0.40 ม. ตามแบบที่เทศบาลฯ
แก้ปัญหานํ้าท่วมขัง กําหนด
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34.

ก่อสร้างรางระบายนํ้าข้าง
บ้านนายสมพร ใต้สายไฟ
ลิกไนต์ ม.13 (เสนอโดย
ชุมชนตลาดเกษตร)
ก่อสร้างรางระบายนํ้ารู ป
ตัววีในซอยบ้านไสหยี
ม.7 (เสนอโดยชุมชน
ตลาดใหม่)
ก่อสร้างคูระบายนํ้าตลาด
สายในฝั่งซ้ายตั้งแต่บา้ น
นายบุญมา พวงทอง ถึง
คลองหน้าวัดจีบประดิษฐ์
ม.12 (เสนอโดยชุมชน
ตลาดใน-จานเรี ยว)
ก่อสร้างคูระบายนํ้า
บริ เวณหน้าบ้านนาย
อํานาจ - สวนหมากบ้าน
นายคล่อง ม.12
(เสนอโดยชุมชนตลาด
ร่ อนพิบูลย์)

35.

36.

37.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อให้การระบาย ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รู ปตัววี 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ
นํ้ามีประสิ ทธิภาพ พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม. และ
ความพึง
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง บ่อพัก คสล. ยาว 227 ม. ตามแบบที่
พอใจของ
เทศบาล ฯ กําหนด
ประชาชน
เพื่อให้การระบาย ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.รู ปตัววี 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละของ
นํ้ามีประสิ ทธิภาพ พร้อมบ่พกั และวางท่อ คสล. Ø
ความพึง
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 0.80 ม. และบ่อพัก คสล. ยาว 234
พอใจของ
ม. ตามแบบที่เทศบาล ฯกําหนด
ประชาชน
เพื่อให้การระบาย ก่อสร้างคูระบายนํ้ารู ปตัววีพร้อม
1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละของ
นํ้ามีประสิ ทธิภาพ บ่อพัก คสล. และวางท่อ คสล. Ø
ความพึง
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 0.60 ม. . ยาว 340 ม. ตามแบบที่
พอใจของ
เทศบาล ฯกําหนด
ประชาชน

ประชาชนได้รับ
กองช่าง
ความสะดวกในการ
คมนาคม

เพื่อให้การระบาย ก่อสร้างคูระบายนํ้ารู ปตัววีพร้อม
3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ร้อยละของ
นํ้ามีประสิ ทธิภาพ บ่อพัก คสล. และวางท่อ คสล. Ø
ความพึง
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 0.60 ม. สองฝั่งถนน ยาวข้างละ 440
พอใจของ
ม. ตามแบบที่เทศบาล ฯ กําหนด
ประชาชน

การระบายนํ้ามี
ประสิ ทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น

กองช่าง

การระบายนํ้ามี
ประสิ ทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

การระบายนํ้ามี
ประสิ ทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง
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งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

การระบายนํ้ามี
ประสิ ทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

การระบายนํ้ามี
ประสิ ทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น

กองช่าง

การระบายนํ้ามี
ประสิ ทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

ศพด.เทศบาลมีเขต
บริ เวณที่ชดั เจน มี
ความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย ป้องกัน
อัตรายที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับเด็กและ
ทรัพย์สิน

กอง
การศึกษา

ที่

โครงการ

38.

ก่อสร้างท่อระบายนํ้าใน
ชุมชนตลาดในจานเรี ยว
ม.12 (เสนอโดยชุมชน
ตลาดใน-จานเรี ยว)
ก่อสร้างรางระบายนํ้าสาย
หลังตลาดใหม่หน้าบ้าน
ประธานชุมชนจดซอยไส
หยี ม.7 (เสนอโดยชุมชน
ตลาดใหม่)
จัดทําและติดตั้งฝาครอบคู
ระบายนํ้าภายในเขต
เทศบาล

เพื่อให้การระบาย ก่อสร้างระบาย คสล. กว้าง 0.40 ลึก 60,000
นํ้ามีประสิ ทธิภาพ 0.40 ม. ยาว 8.50 ม.ตามแบบที่
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง เทศบาล ฯ กําหนด

เพื่อให้การสัญจรไป จัดทําและติดตั้งฝาครอบคูระบายนํ้า 500,000
มาสะดวกปลอดภัย ภายในเทศบาล
ไร้อุบตั ิเหตุ

500,000

500,000

500,000

500,000

ก่อสร้างรั้วรอบบริ เวณ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลร่ อนพิบูลย์

เพื่อความปลอดภัย
ในทรัพย์ และแนว
เขตของศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก

370,000

370,000

370,000

370,000

39.

40.

41.

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การระบาย ก่อสร้างคูระบายนํ้ารู ปตัววีพร้อม
นํ้ามีประสิ ทธิภาพ บ่อพัก คสล. และวางท่อ คสล. Ø
ลดปัญหานํ้าท่วมขัง 0.60 ม. ยาว 377 ม. ตามแบบที่
เทศบาล ฯ กําหนด

ก่อสร้างรั้วคาวบอย แบบ 3 ชั้น
กว้าง 2.50 ม. สู ง 1.2 ม. ยาว 335 ม.
พร้อมก่อสร้างประตูร้ ัวแบบ 3 ชั้น
ทางเข้า – ออก ขนาดกว้าง 6 ม. สู ง
1.20 ม จํานวน 2 บาน ตามแบบที่
เทศบาลฯ กําหนด

2566
(บาท)

370,000

60,000

60,000

60,000

2570
(บาท)
60,000

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
มีร้ ัวรอบ
บริ เวณพื้นที่
ของศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

83

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

42.

ต่อเติมอาคารตลาดสด
เทศบาลตําบลร่ อนพิบูลย์
(ตลาดใหม่)

ความสะดวกสบาย
และเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย

43.

ปรับปรุ งห้องนํ้าตลาดสด เพื่อความ
เทศบาลตําบลร่ อนพิบูลย์ สะดวกสบายจาก
(ตลาดใหม่) ม. 7
การบริ การห้องนํ้า

44.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โดยทําต่อเติมอาคารตลาดสด
เทศบาล (ตลาดใหม่) กว้าง 7 ม. สู ง
7.07 ม. ยาว 22.50 ม. หรื อพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 157.50 ตรม.ตามแบบที่
เทศบาลฯ กําหนด

2566
(บาท)

งบประมาณ
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 อาคารตลาด
สดที่ต่อเติม
ตามแบบที่
เทศบาล
กําหนด

ขุดรื้ อเปลี่ยนถังบําบัดนํ้าเน่าเสี ย ไฟ 350,000
เบอร์กลาสทรงแคปซูล แบบไม่เติม
อากาศ ขนาก 15,000 ลิตร จํานวน 1
ถัง และเปลี่ยนอุปกรณ์ภายใน
ห้องนํ้าตลาดสด ห้องนํ้าคนพิการ
ตามแบบที่เทศบาลกําหนด
ปรับปรุ ง/ต่อเติม/ก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนใน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. 490,000
อาคารเอนกประสงค์เพื่อ ชุมชนมีส่วนร่ วมใน ชั้นเดียวกว้าง 5 ม. ยาว 12 ม. หนา
ใช้ประโยชน์สาธารณะใน การพัฒนาชุมชน
เฉลี่ย 5 ม. ยาว 12 ม. บริ เวณหลุม
ชุมชน
ดับเพลิงเก่าบ้านท้ายเรื อ ม.12

350,000

350,000

350,000

350,000

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

490,000

490,000

490,000

490,000

จํานวนครั้ง
ของการใช้
งานต่อปี
จํานวน
ประชาชน
ที่มาใช้งาน

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ตลาดสดเทศบาล
ตําบลร่ อนพิบูลย์มี
ทัศนียภาพที่
สวยงามไม่ทรุ ดโทร
สามารถใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
จากบริ การห้องนํ้า

กอง
สาธารณสุ ข

กอง
สาธารณสุ ข

ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง
สําหรับจัดกิจกรรม
ในชุมชน
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45. ก่อสร้างลานแอส
ฟัลท์ติกคอนกรี ต
หน้า รร. ดรุ ณศึกษา
ม.7

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีแอสฟัลท์ติ
กคอนกรี ตที่สามารถ
รองรับกับจํานวน
ประชาชนได้อย่าง
เพียงพอและช่วยให้เกิด
ความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย
46. ก่อสร้างจุดกลับรถ เพื่อให้ประชาชนมีถนน
และทางเท้าบริ เวณ ที่ได้มาตรฐานในการ
ศาลเจ้าพระ 108 ม.12 คมนาคมขนส่ง
(เสนอโดยชุมชน
ตลาดร่ อนพิบูลย์)
47. ซ่อมแซมถนนภายใน เพื่อให้ประชาชนมีถนน
เขตเทศบาล (เสนอ ที่ได้มาตรฐานในการ
โดยชุมชนบ้านป่ า
คมนาคมและช่วย
ชมพู่ , ชุมชนวัดเทพ แก้ปัญหาความ
พนมเชือด , ชุมชน
เดือดร้อนของ
ตลาดร่ อน )
ประชาชนผูท้ ี่ใช้สัญจร
ไปมาได้อย่างทันท่วงที

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ทําการก่อสร้างลานแอส
ฟัลท์ติกคอนกรี ต กว้าง 9 ม.
ยาว 35 ม. หนา 0.05 ม. ตาม
แบบที่เทศบาลกําหนด

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่

มีการจัดระเบียบ
จราจร จุดจอดรถ ที่
เป็ นระเบียบและ
ประสิ ทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

สร้างจุดกลับรถและทางเข้า
ตามแบบที่เทศบาล ฯ
กําหนด

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ซ่อมแซมถนนภายในเขต
เทศบาลที่ชาํ รุ ดทรุ ดโทรม
เป็ นหลุม เป็ นบ่อให้อยูใ่ น
สภาพดี

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง
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ที่

โครงการ

48. ปรับปรุ งระบบ
ประปาหมู่บา้ น
ชุมชนท้ายเรื อ
49. ปรับปรุ งระบบ
ประปาหมู่บา้ น
ชุมชนปรี ชาทอง –
นาลึก
50. ขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในชุมชนทัว่ เขต
เทศบาล

51. ก่อสร้างโรงเรื อน
สําหรับติดตั้งเครื่ อง
กรองนํ้าดื่มให้กบั
ชุมชนภายในเขต
เทศบาล

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอและ
ทัว่ ถึง
เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ
ใช้อย่างเพียงพอและ
ทัว่ ถึง
เพื่อแก้ปัญหานํ้าขาด
แคลนอุปโภคบริ โภค
ภายในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ปรับปรุ งระบบประปา
หมู่บา้ น

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีน้ าํ ใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

ปรับปรุ งระบบประปา
หมู่บา้ น

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีน้ าํ ใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

กองช่าง

ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล ขนาด Ø
ไม่นอ้ ยกว่า 6 นิ้ว ความลึกไม่
น้อยกว่า 150 ม. พร้อมติดตั้ง
เครื่ องสูบนํ้าจํานวน 1 เครื่ อง
ตามแบบที่เทศบาล ฯ กําหนด
-เพื่อใช้เป็ นสถาน
ก่อสร้างโรงเรื อนสําหรับ
ที่ติดตั้งเครื่ องกรองนํ้า ติดตั้งเครื่ องกรองนํ้าดื่มให้กบั
ดื่มให้กบั ชุมชน
ชุมชนภายในเขตเทศบาล
ภายในเขตเทศบาล
รายละเอียดรู ปแบบตามที่
-เพื่อให้เครื่ องกรอง เทศบาลตําบลร่ อนพิบูลย์
กําหนด
นํ้าดื่มที่ติดตั้งให้กบั
ชุมชนมีอายุการใช้
งานที่ยาวนานขึ้น

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

ร้อยละความพึง ประชาชนมีน้ าํ
พอใจของ
อุปโภค บริ โภคได้
ประชาชนใน
ตลอดปี
พื้นที่

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ก่อสร้าง
โรงเรื อน
สําหรับติดตั้ง
เครื่ องกรองนํ้า
ดื่มให้กบั ชุมชน
ภายในเขต
เทศบาลจํานวน
ปี ละ 2 ชุมชน

-สามารถใช้โรงเรื อน
เป็ นสถานที่สาํ หรับ
ติดตั้งเครื่ องกรองนํ้า
ดื่มให้กบั ชุมชน
-เครื่ องกรองนํ้าดื่มที่
ติดตั้งให้กบั ชุมชนมี
อายุการใช้งานที่
ยาวนานขึ้น

งานพัฒนา
ชุมชน

86

ที่

โครงการ

52. ต่อเติมศูนย์ อปพร.
และห้องเก็บของ
และซ่อมแซมอาคาร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็ นศูนย์
อปพร. ของเทศบาล
และใช้ในการ
จัดเก็บถังนํ้าสแตน
เลสและอุปกรณ์
อื่นๆของงาน
ป้องกันฯให้เป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
ง่ายต่อการ
ปฎิบตั ิงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทําการต่อเติมศูนย์ อปพร.
ขนาดกว้าง 3.25 ม. ยาว
7.15 ม. และขนาดกว้าง
2.85 ม. ยาว 4.50 ม. หรื อ
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 36.05
ตร.ม. ต่อเติมห้องเก็บของ
ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว
10.30 ม. หรื อมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 12.80 ตร.ม.
ทาสี อาคารป้องกันฯและ
โรงจอดรถพื้นที่ทาสี ไม่
น้อยไม่นอ้ ยกว่า 662.00
ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
รายละเอียดตามรู ปแบบ
และรายการที่เทศบาล
ตําบลร่ อนพิบูลย์กาํ หนด

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

350,000

350,000

-

-

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

-

มีศูนย์ อปพร.
ของเทศบาลตําบล
ร่ อนพิบูลย์
จํานวน 1 แห่ง

อปพร. ในสังกัด
เทศบาลตําบลร่ อน
พิบูลย์มีศูนย์ อปพร.
เพื่อใช้ในการ
ดําเนินงาน ประสาน
งานกิจการ อปพร. ของ
สมาชิกและมีความ
สะดวกในการนํา
ครุ ภณั ฑ์มาใช้เป็ น
สัดส่วน มีความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย ง่าย
ต่อการดูแลรักษา

งานป้องกันฯ

87

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1. จัดทํา/จัดหาพร้อม
ติดตั้งป้ายส่งเสริ ม
สถานที่ท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาล
2. จัดทํา/จัดหาพร้อม
ติดตั้งป้ายบอกชื่อ
ซอย / ถนนในเขต
เทศบาลตําบลร่ อน
พิบูลย์
3. จัดทํา/จัดหาพร้อม
ติดตั้งป้ายยินดี
ต้อนรับในเขต
เทศบาล (ถนนสาย
หลักและสายรอง)
4. ปรับปรุ งภูมิทศั น์ใน
เขตเทศบาล (เสนอ
โดยชุมชนวัดเทพนม
เชือด , ตลาดร่ อน
พิบูลย์)

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยว
ให้เป็ นที่รู้จกั
เพื่อเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์
เกิดความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
สวยงาม
เพื่อเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์
เกิดความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อย
สวยงาม
เพื่อให้เทศบาล
ตําบลร่ อนพิบูลย์มี
สภาพภูมิทศั น์ที่
สวยงาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะ
ได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

จัดหา/จัดทําพร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์แนะนําสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆในเขตเทศบาล

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

ร้อยละของ
นักท่องเที่ยวที่
เพิม่ ขึ้น

ประชาชนผูส้ ัญจร
ผ่านได้รู้จกั สถานที่
ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

จัดทํา/จัดหาพร้อมติดตั้งป้ายบอก
ชื่อซอย/ถนนในเขตเทศบาล
ตําบลรายละเอียดตามรู ปแบบ
และรายการที่เทศบาลตําบลร่ อน
พิบูลย์ กําหนด
จัดทํา/จัดหาพร้อมติดตั้งป้ายยินดี
ต้อนรับเขตเทศบาล (ถนนสาย
หลักและถนนสายรอง) จํานวน 8
ป้าย รายละเอียดตามรู ปแบบที่
เทศบาล ฯ กําหนด
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ถนนสายต่าง ๆ
ในเขตเทศบาล ฯ

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

ร้อยละความพึง ตรอก/ซอย/ถนน
พอใจของ
ต่างๆ มีความเป็ น
ประชาชนใน
ระเบียบเรี ยบร้อย
เขตพื้นที่

กองช่าง

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนและผูท้ ี่
สัญจรไปมาได้
สามารถทราบแนว
เขตเทศบาลที่
ชัดเจน

กองช่าง

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ในพื้นที่

สภาพภูมิทศั น์ของ
เทศบาลมีความ
สวยงามเป็ น
ระเบียบ

กองช่าง
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ที่

โครงการ

5. อุดหนุนขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ
บริ เวณถนนข้างบ้านนาย
โชติ
6. อุดหนุนขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ
บริ เวณถนนข้างบ้านนาง
เตี้ยง
7. อุดหนุนขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ
บริ เวณถนนตลาดใหม่ –
นาโพธิ๋
8. อุดหนุนงบประมาณเพื่อ
ขยายเขตประปา
(เสนอโดยชุมชนป่ าชมพู่
, บ้านเขาน้อย , วังไทร ,
ตลาดใหม่ , สุ วรรณรังสี ,
ตลาดร่ อนพิบูลย์)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนมี
ขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่าง -บริ เวณถนนข้างบ้านนาย
โชติ
ทัว่ ถึง

37,000

37,000

37,000

37,000

37,000

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทัว่ ถึง/ลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่

กองช่าง

ขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่าง -บริ เวณถนนข้างบ้านนาง
เตี้ยง
ทัว่ ถึง

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทัว่ ถึง/ลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมี
ขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 148,000 148,000 148,000 148,000
ไฟฟ้าสาธารณะใช้อย่าง - บริ เวณถนน-ถนนตลาด
ใหม่ – นาโพธิ๋
ทัว่ ถึง

148,000

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทัว่ ถึง/ลดปัญหา
อาชญากรรมในพื้นที่

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ
อุปโภค บริ โภค อย่าง
เพียงพอ

500,000

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที่

ประชาชนมีน้ าํ
อุปโภค บริ โภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

วัตถุประสงค์

อุดหนุนงบประมาณแก่การ
ประปาส่วนภูมิภาคในการ
ขยายเขตระบบประปาใน
เขตพื้นที่เทศบาลตามที่
ประชาชนร้องขอ

500,000

500,000

500,000

500,000
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ที่

โครงการ

9. บํารุ งรักษาระบบระบาย
นํ้า คู คลองภายในเขต
เทศบาล

10. จัดซื้อเครื่ องเล่นสําหรับ
เด็กติดตั้งข้างศาลา
ประชาคมอําเภอร่ อน
พิบูลย์

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหาท่อ คู คลอง
รางระบายนํ้า อุดตัน ตื้น
เขินป้องกันนํ้าท่วมขัง
ในฤดูฝน
เพื่อให้เด็กได้เล่นออก
กําลังกาย และ
เสริ มสร้างพัฒนาการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที่

จัดซื้อเครื่ องเล่นสําหรับเด็ก 490,000 490,000 490,000 490,000
พร้อมติดตั้ง ดังนี้
1. จัดซื้อชิงช้า 2 ที่น้ งั
สแตนเลส ขนาด*ยาว*สู ง
1.35*2.10*1.8 จํานวน 1
ชุด
2. จัดซื้อม้ากระดก 6 สแตน
เลส จํานวน 1 ชุด
3. จัดซื้อชุดนักบินตตะลุย
อากาศ

490,000

ร้อยละความพึง เด็กและเยาวชนได้มี
พอใจของเด็กและ เครื่ องเล่นออกกําลัง
เยาวชน
กายและส่งเสริ ม
พัฒนาการอย่าง
เหมาะสม

ขุดลอก ทําความสะอาด ท่อ
คู คลอง รางระบายนํ้า
ภายในเขตเทศบาล

200,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

การระบายนํ้าและการ กองช่าง / กอง
ไหลของนํ้าคล่องตัว
สาธารณสุ ข
ไม่เกินปัญหานํ้าท่วม
ขัง
กองช่าง
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4.3 แผนงานการเกษตร
ที่
1.

โครงการ

ก่อสร้างฝายติดบ้าน
ครู สา ม.5 (เสนอโดย
ชุมชนบ้านป่ าชมพู่)
2. ก่อสร้างฝายนํ้าล้น
ใกล้บา้ นนายชา ม.13

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ
อุปโภค / เพื่อการเกษตร

ก่อสร้างฝายนํ้าล้น (ฝาย
แม้ว) 1 จุด

350,000 350,000 350,000 350,000

350,000

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

ประชาชนมีน้ าํ ใช้
อย่างพอเพียง

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ
อุปโภค / เพื่อการเกษตร

ก่อสร้างฝายนํ้าล้น (ฝาย
แม้ว) 1 จุด

150,000 150,000 150,000 150,000

150,000

ประชาชนมีน้ าํ ใช้
อย่างพอเพียง

กองช่าง

3. ก่อสร้างฝายชะลอนํ้า เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ
เพื่อการเกษตร ม.7
อุปโภค / เพื่อการเกษตร

ก่อสร้างฝายชะลอนํ้า 1 จุด

150,000 150,000 150,000 150,000

150,000

ประชาชนมีน้ าํ ใช้
อย่างพอเพียง

กองช่าง

4. ขุดลอกพร้อมติดตั้ง เพื่อช่วยให้การระบายนํ้ามี
คันดินลําเหมือง
ประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สาธารณะ บ้านนาลึก
ม.7

ขุดลอกพร้อมติดตั้งคันดิน
ระยะทาง 400 ม. ตามแบบ
ที่เทศบาล ฯ กําหนด

250,000 250,000 250,000 250,000

250,000

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที่

ประชาชนมีน้ าํ ใช้
อย่างพอเพียง

กองช่าง
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ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 4. การพัฒนาคน ชุมชน และสั งคมให้ น่าอยู่เข้ มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5. การเสริมสร้ างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการบริหารจัดการที่ดี
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2566
2567
2568
2569
2570
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. จัดงานวันเทศบาล

เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจ แก่
บุคลากรของเทศบาลสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน

2. วันท้องถิ่นไทย

เพื่อร่ วมรําลึกในพระมหา
กรุ ณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าฯ ที่มีต่อการ
ปกครองท้องถิ่นไทย

3. สนับสนุน ส่งเสริ ม เพื่อให้มีความพร้อมในการ
กิจกรรมตามหนังสื อ ดําเนินการตามหนังสื อสั่ง
สั่งการ
การในเรื่ องต่างๆ

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนในท้องถิ่นได้
ตระหนักถึงบทบาทและ
ความสําคัญของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
รู ปแบบเทศบาลและได้เข้า
มามีส่วนร่ วม
จัดกิจกรร / เข้าร่ วมกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม
ของทุกปี

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

จํานวนประชาชน บุคลากรมีขวัญและ
ที่เข้าร่ วมกิจกรรม กําลังใจในการ
ปฏิบตั ิงาน
ประชาชนได้มีส่วน
ร่ วมในการพัฒนา

สป.
(งานธุรการ)

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

จํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
กิจกรรม

สป.
(งานธุรการ)

ดําเนินกิจกรรมตามที่ได้รับ
แจ้งตามหนังสื อสั่งการ

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้
รําลึกถึงพระมหา
กรุ ณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าฯ และให้
ความสําคัญของ
กิจกรรมที่จดั ขึ้น
จํานวนโครงการที่ สามารถสนอง
ได้ดาํ เนินการ
นโยบายของจังหวัด/
รัฐบาล ได้อย่าง
ทันท่วงที

สป.
(งานธุรการ)
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

เพื่อดูแลรักษาความ
จ้างบุคลากรมาปฏิบตั ิหน้าที่ 120,000
ปลอดภัยในสถานที่ราชการ รักษาความปลอดภัย
สํานักงานเทศบาล จํานวน
1 คน
เพื่อให้การดําเนินการ
จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก 600,000
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลและผูบ้ ริ หาร
และผูบ้ ริ หารเทศบาล
เทศบาล
เป็ นไปตามกฎหมา ระเบียบ
ข้อกําหนดต่างๆ
500,000
6. อบรมและศึกษาดู
เพื่อเปิ ดโลกทัศน์ เพิม่
จัดอบรมและศึกษาดูงาน
งานเพื่อพัฒนาเพิม่
ประสิ ทธิภาพในการ
จํานวน 1 ครั้งต่อปี
ประสิ ทธิภาพในการ ปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หาร
ปฏิบตั ิงานของ
สมาชิกสภา พนักงานและ
บุคลากรของเทศบาล ลูกจ้าง

120,000

120,000

120,000

120,000

600,000

600,000

600,000

500,000

500,000

7. มอบรางวัลพนักงาน
และลูกจ้างดีเด่น

12,000

12,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2566
(บาท)

4. จ้างเหมาผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยในสถานที่
ราชการ
5. เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่น

เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่แก่
พนักงานและลูกจ้างผูม้ ี
ผลงานดีเด่น

มอบประกาศเกียรติคุณ/
ของขวัญของรางวัลแก่
พนักงานและลูกจ้างผูม้ ี
ผลงานดีเด่น

12,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

รายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน

อาคารสํานักงานและ
ทรัพย์สินของทาง
ราชการมีความ
ปลอดภัย

สป.
(งานธุรการ)

600,000

จํานวนสมาชิก
สภาเทศบาลและ
ผูบ้ ริ หารที่ได้

ได้สมาชิกสภา
เทศบาลและผูบ้ ริ หาร
ตามความต้องการของ
ประชาชน

สป.
(งานธุรการ)

500,000

500,000

ร้อยละของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ที่ได้รับความรู ้
เพิ่มขึ้น

สป.
(งานธุรการ)

12,000

12,000

ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา
พนักงานและลูกจ้าง
สามารถนําสิ่ งที่ได้
จากการเข้าร่ วม
โครงการมาพัฒนา
เพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน
ความพึงพอใจ
พนักงานและลูกจ้างมี
ของพนักงานและ ขวัญและกําลังใจใน
ลูกจ้างที่มีต่อ
การปฏิบตั ิหน้าที่ เกิด
โครงการ
ความจงรักภักดีต่อ
องค์กร

สป.
(งานธุรการ)
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

8. อบรมมาตรฐานทาง
คุณธรรม จริ ยธรรม
แก่พนักงานและ
ลูกจ้าง
9. อบรมเสริ มสร้างการ
ปฏิบตั ิตน การเป็ น
ข้าราชการที่ดี เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงาน

เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ
ตระหนัก และสามารถนํา
คุณธรรม จริ ยธรรม มาใช้
ในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้พนักงาน และลูกจ้าง
มีการประพฤติ ปฏิบตั ิตนที่
ดีตามข้อปฏิบตั ิ กฎ ที่วางไว้
และมีระเบียบวินยั

จัดให้มีการอบรมมาตรฐาน
ทางคุณธรรม จริ ยธรรม
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ความพึงพอใจ
ของพนักงานและ
ลูกจ้างที่มีต่อ
โครงการ

องค์กรมีบคุ ลากรที่มี
แนวคิดที่ถูกที่ควร
ะสม อันจะนํามาซึ่ง
ประสิ ทธิภาพของงาน

สป.
(งานธุรการ)

จัดอบรมอบรมเสริ มสร้าง
การปฏิบตั ิตน การเป็ น
ข้าราชการที่ดี จํานวน 1
ครั้งต่อปี

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

เพื่อปรับปรุ งฐานข้อมูลทาง
ทะเบียนราษฎรให้เป็ น
ปัจจุบนั
เพื่อให้การดําเนินงานของ
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารและ
ระบบสารสนเทศมี
ประสิ ทธิภาพ
เพื่อให้งานติดตามและ
ประเมินผลมีประสิ ทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุ งฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎรปี ละ 1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

พนักงานและลูกจ้าง
ได้ทราบถึงข้อห้าม
และข้อปฏิบตั ิ รวมถึง
ปฏิบตั ิตนหลีกเลี่ยง
ต่อการทําผิดวินยั การ
ทุจริ ต
ฐานข้อมูลทาง
ทะเบียนราษฎรของ
เทศบาลเป็ นปัจจุบนั

สป.
(งานธุรการ)

10. ปรับปรุ งฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร

ร้อยละของ
พนักงานและ
ลูกจ้างที่มีความรู ้
เรื่ องการปฏิบตั ิ
ตนเป็ นข้าราชการ
ที่ดี
ร้อยละของ
ฐานข้อมูลที่ได้รับ
การปรับปรุ ง

จัดหาดูแลบํารุ งรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ สถานที่ของศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนประชาชน มีศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
สป.
(งาน
ที่มาใช้บริ การ
และระบบสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์)
ศูนย์ขอ้ มูล
ที่ทนั สมัย
ข่าวสาร

จ้างเหมาบริ การบุคลากร
ดําเนินงานติดตามและ
ประเมินผล จํานวน 1 ราย

108,000

108,000

108,000

108,000

108,000

จํานวนแผนงาน/
โครงการที่ได้รับ
การติดตาม
ประเมินผล

11. พัฒนาศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสารและระบบ
สารสนเทศของ
เทศบาล
12. จ้างเหมาบริ การงาน
ติดตามและประเมิน
แผนงาน - โครงการ
ของเทศบาล

งานติดตาม
ประเมินผลมีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น

สป.
(งานธุรการ)

สป.
(งาน
วิเคราะห์)
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13. จัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล

เพื่อให้ได้แผนพัฒนาที่
ถูกต้องตามระเบียบฯ และ
มาจากความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริ ง

14. พัฒนาระบบเสี ยง
ตามสาย

เพื่อให้ประชาชนมีช่องทาง
ในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
ได้อย่างทัว่ ถึงทุกชุมชน

15. ภาษีเคลื่อนที่ของ
เทศบาลตําบลร่ อน
พิบูลย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

จัดประชุมประชาคมระดับ 20,000
ตําบล คณะกรรมการ
สนับสนุนฯ คณะกรรมการ
พัฒนาฯเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนา
500,000
ปรับปรุ ง/ซ่อมแซมจุดที่
ชํารุ ด ติดตั้งเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล
พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง
ออกบริ การจัดเก็บภาษีนอก 30,000
สถานที่ ตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่ไม่มีเวลาเสี ย
ภาษี ณ สนง.เทศบาล และ
เพื่อลดขั้นตอนระยะเวลา
การทํางานในการให้บริ การ
ประชาชน
16. จัดทําและปรับปรุ ง เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการ
จัดทําและปรับปรุ งข้อมูล
แผนที่ภาษี(GIS) และ พัฒนาท้องถิ่นและฐานการ ระบบแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน
จัดเก็บภาษีที่ถูกต้อง
ทะเบียนทรัพย์สิน
(Ltax 3000)
ครบถ้วนและเป็ นธรรม

300,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวน
แผนพัฒนาที่
ประกาศใช้ได้ทนั
ตามที่ระเบียบ
กําหนด

เทศบาลมีแผนพัฒนา
ที่ครบถ้วนสามารถ
แก้ปัญหาให้
ประชาชนในพื้นที่ได้
อย่างเป็ นรู ปธรรม

สป.
(งาน
วิเคราะห์)

500,000

500,000

500,000

500,000

ร้อยละของการ
รับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารของ
ประชาชนที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับฟัง
ข้อมูลข่าวสารได้
ทัว่ ถึงและชัดเจนมาก
ขึ้น

สป.

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนผูม้ ารับ
บริ การชําระภาษี

เทศบาลมีรายได้
เพิ่มขึ้น ประชาชน
ได้รับความสะดวก

300,000

300,000

300,000

300,000

จํานวนแปลงที่ดิน
และการใช้
ประโยชน์บน
ที่ดิน

มีเครื่ องมือในการ
วางแผนพัฒนาและ
เทศบาลมีรายได้
เพิ่มขึ้น

(งาน
ประชาสัมพันธ์)

กองคลัง
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ที่

โครงการ

17. จ้างเหมาบริ การ
พนักงานบันทึก
ข้อมูล
18. ฝึ กอบรมให้ความรู ้ที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิงานด้านงาน
บริ หารการคลัง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ จ้างเหมาบริ การพนักงาน
เกี่ยวกับงานบริ หารงานคลัง บันทึกข้อมมูล จํานวน 1
คน
เพื่อพัฒนาเพิ่ม
จัดให้มีการฝึ กอบรมเพื่อ
ประสิ ทธิภาพการทํางาน
เสริ มความรู ้ความเข้าใจใน
ให้แก่เจ้าหน้าที่
การปฏิบตั ิงาน

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท) (บาท) (บาท)

2570
(บาท)

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

ผลการปฏิบตั ิงาน งานต่างๆที่ทาํ การ
ผ่านเกณฑ์ที่
บันทึกผ่านระบบแล้ว
กําหนด
เสร็ จตามกําหนด

กองคลัง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละของ
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมมี
ความรู ้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น

กองคลัง

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ

เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
มีความรู ้ความเข้าใจ
สามารถปฏิบตั ิงานได้
ถูกต้องตามระเบียบ

หน่ วยงาน
รับผิดชอบ

96

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
สํ าหรับโครงการที่เกินศักยภาพ
เทศบาลตําบลร่ อนพิบูลย์
ก. ยุทธศาสตร์ จังหวัดที่ 1.การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่ มาตรฐานฯ
ข. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4.การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสาธารณูปโภคและโครงสร้ างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2566
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. ปรับปรุ งถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรี ต สายวังไทร –
สถานีรถไฟร่ อนพิบูลย์ (เชื่อม
กับ อบต. ร่ อนพิบูลย์ ทางลัดไป
วัดดอนกลาง บ้านโคกแร่ อบต.
ทุ่งโพธ์ ) ม.7

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การคมนาคม

แบบ ผ.02/1

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

โดยทําการขุดรื้ อผิวทางเดิมออก 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 ร้อยละของ
แล้วทําการเกรดบดอัดคันทางเดิม (อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.) ความพึง
ถมหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15
พอใจของ
ม. หรื อปริ มาณหินคลุกไม่นอ้ ย
ประชาชน
กว่า 660 ลบ.ม. ทําการ prime coat
และทางลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 4,400 ตร.ม
ตามแบบที่เทศบาลฯ กําหนด

ผลที่คาดว่ าจะ หน่ วยงาน
ได้ รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดว่ าจะ หน่ วยงาน
ได้ รับ
รับผิดชอบ

2. ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรี ต สายวัด
เทพนมเชือด - คลื่นสถานีวทิ ยุ
99 ม.7 (เชื่อมต่อกับ อบต.ร่ อน
พิบูลย์ ทางลัดไปอ่างเก็บนบ 3)

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การคมนาคม

โดยทําการรื้ อผิวจราจรเดิมออก ถม
หินคลุกบดอัดแน่น และลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรี ต ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,465 ม.
หรื อมีพ้ืนที่ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 5,860 ตร.ม.
ตามแบบที่เทศบาลฯ กําหนด

3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 ร้อยละของ
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.) ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

3. ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรี ต และก่อสร้าง
คูระบายนํ้า สายบ้านจ่าเกษม
เชื่อมต่อคูระบายนํ้าเขต อบต.
ร่ อนพิบูลย์ ม.13

เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การคมนาคม
และลดปัญหา
นํ้าท่วมขัง

โดยทําการก่อสร้างคูระบายนํ้า
3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ร้อยละของ
คสล. ยาว 377 ม. ตามระดับลาดเท
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.) ความพึง
และทําการรื้ อผิวจราจรเดิมออก ถม
พอใจของ
หินคลุกบดอัดแน่น และลาดยาง
ประชาชน
แอสฟัลท์ติกคอนกรี ต พื้นที่ลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
1,365 ตร.ม. ตามแบบที่เทศบาลฯ
กําหนด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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ที่

โครงการ

4. ปรับปรุ งซ่อมแซมฝาคูระบาย
นํ้า คสล.ถนนสายบ้านวังไทร
และปรับปรุ งซ่อมแซมผิว
จราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรี ต
ถนนสายบ้านวังไทร จดถนน
สายบ้านยางพอก (เชื่อมต่อกับ
อบต.ร่ อนพิบูลย์ )

วัตถุประสงค์
เพื่อให้
ประชาชนมี
ถนนที่ได้
มาตรฐานใน
การคมนาคม
และลดปัญหา
นํ้าท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2566
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

โดยทําการรื้ อฝาคูออก แล้วก่อสร้าง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ร้อยละของ
ฝาคูระบายนํ้าใหม่ ขนาด 0.8x 0.75 (อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.)
(อบจ.) ความพึง
ม. หนา 0.10 ม. จํานวน 590 ฝา
พอใจของ
พร้อมปรับปรุ งผิวจราจรแอสฟัสท์
ประชาชน
ติกคอนกรี ต Overlay มีพ้ืนที่ลาด
ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตไม่นอ้ ย
กว่า 2,817 ตร.ม. และทําการรื้ อผิว
จราจรเดิมบางส่วนแล้วทําการปูผวิ
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรี ตใหม่
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 444 ตร.ม. ตาม
แบบที่เทศบาลฯ กําหนด

ผลที่คาดว่ าจะ หน่ วยงาน
ได้ รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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ที่

แผนงาน

1. การรักษาความ
สงบภายใน
2. การรักษาความ
สงบภายใน
3. การรักษาความ
สงบภายใน
4. การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

หมวด
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าครุ ภณั ฑ์

5. แผนงานเคหะและ ค่าครุ ภณั ฑ์
ชุมชน

ประเภท
ครุ ภณ
ั ฑ์
การเกษตร
ครุ ภณ
ั ฑ์
ก่อสร้าง
ครุ ภณ
ั ฑ์งาน
บ้านงานครัว
ครุ ภณ
ั ฑ์งาน
บ้านงานครัว
ค่าครุ ภณั ฑ์
สนาม

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
เทศบาลตําบลร่ อนพิบูลย์
เป้าหมาย
(ผลิตภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ )
2566
(บาท)
จัดซื้อเครื่ องเลื่อยยนต์ จํานวน 1 เครื่ อง
30,000

งบประมาณและที่มา
2567
2568
2569
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000

2570
(บาท)
30,000

จัดซื้อเครื่ องเลื่อยไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่ อง

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

งานป้องกันฯ

ถังนํ้าสแตนเลส ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 2,000
ลิตร พร้อมฐานติดตั้ง จํานวน 5 ถัง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

งานป้องกันฯ

จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่ องกรองนํ้าดื่มพร้อม
โรงเรื อนตามความเหมาะสมของจุดติดตั้งในแต่
ละชุมชน
จัดซื้อชุดเครื่ องเล่นสนามเด็กเล็ก ดังนี้
1. จัดซื้อชิงช้า 2 ที่นงั่ สแตนเลส ขนาด*ยาว*สู ง
1.35*2.10*1.8 จํานวน 1 ชุด
2. จัดซื้อม้ากระดก 6 สแตนเลส จํานวน 1 ชุด
3. จัดซื้อชุดนักบินตตะลุยอวกาศ จํานวน 1 ชุด

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

งานพัฒนาชุมชน

490,000

490,000

490,000

490,000

490,000

กองช่าง

หน่ วยงาน
รับผิดชอบหลัก
งานป้องกันฯ

100

