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   บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลร่อนพบูิลย์ 

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) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต 

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 แผนงานสาธารณสุข 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) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเข้มแข็งของชุมชน 

2.1 แผนงานการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 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 แผนงานการศาสนาฯและนนัทนาการ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

2.3 แผนงานการพานิชย ์ 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) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการกฬีา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.1แผนงานการศาสนาฯและนนัทนาการ 15 689,500 15 689,500 15 689,500 15 689,500 15 689,500 75 3,447,500 

3.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 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 

แบบ ผ.01 
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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) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 

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) ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 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 

รวมทั้งส้ิน 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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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลร่อนพบูิลย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 4.การพฒันาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 5.การรักษาความม่ันคงฯ 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน  3.การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

     1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิต 

 1.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. อาหารกลางวนัสาํหรับเด็ก

ปฐมวยั ใน ..ศพด.ทต..ร่อน

พิบูลย ์

เพ่ือให้เด็กเลก็ใน 

ศพด. ไดบ้ริโภค

อาหารกลางวนัท่ีถูก

สุขลกัษณะ มีคุณค่า

ทางโภชนาการ 

ผลกัส่งเงินค่าอาหาร

กลางวนัให้แก่ 

ศพด.ทต.ร่อนพิบูลย ์

294,000 

 (เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนด

วตัถุประ 

สงค)์ 

294,000 

(เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนด

วตัถุประ 

สงค)์ 

294,000

(เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนด

วตัถุประ 

สงค)์ 

294,000

(เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนด

วตัถุประ 

สงค)์ 

294,000

(เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนด

วตัถุประ 

สงค)์ 

ร้อยละของ

จาํนวนเด็ก

นกัเรียนท่ีไดรั้บ

ประทานอาหาร

กลางวนั 

เด็กเลก็ใน ศพด.  

มีสุขภาพ

แขง็แรง 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 

2. ค่าจดัการการเรียนการสอน 

สาํหรับเด็กปฐมวยั ใน

ศพด.ทต.ร่อนพิบูลย ์

เพ่ือให้เด็กเลก็ใน 

ศพด.ไดมี้วสัดุการ

เรียนการสอนอยา่ง

เพียงพอ 

ผลกัส่งเงินค่ารายหวั 

ให้แก่ ศพด.ทต.ร่อน

พิบูลย ์(อาย ุ2 -5 ปี) 

102,000 

 (เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนด

วตัถุประ 

สงค)์ 

102,000 

(เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนด

วตัถุประ 

สงค)์ 

102,000

(เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนด

วตัถุประ 

สงค)์ 

102,000

(เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนด

วตัถุประ 

สงค)์ 

102,000

(เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนด

วตัถุประ 

สงค)์ 

ร้อยละของ

จาํนวนเด็ก

นกัเรียนท่ีไดรั้บ

ประทานอาหาร

กลางวนั 

เด็กเลก็ใน ศพด. 

มีพฒันาการท่ี

สมวยั 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 

แบบ ผ.02 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

3. ค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษา

สาํหรับ ศพด.ทต. ร่อนพิบูลย ์

เพ่ือให้การจดั

การศึกษาของ ศพด.มี

คุณภาพ 

ผลกัส่งเงินค่า          

 -หนงัสือเรียน 

-อุปกรณ์การเรียน  

-เคร่ืองแบบนกัเรียน 

-กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ให้แก่ ศพด.ทต.ร่อน

พิบูลย ์(อาย ุ3 - 5 ปี) 

45,200 

 (เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนด

วตัถุประส

งค)์ 

45,200 

 (เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนด

วตัถุประส

งค)์ 

45,200 

(เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนด

วตัถุประส

งค)์ 

45,200 

(เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนด

วตัถุประส

งค)์ 

45,200 

(เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนด

วตัถุประส

งค)์ 

ร้อยละของ

จาํนวนเด็ก

นกัเรียน 

เด็กเลก็ใน ศพด. 

มีหนงัสือเรียน 

-อุปกรณ์การเรียน  

-เคร่ืองแบบนกัเรียน 

-กิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน ท่ีเหมาะสม

ตามวยั 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 

4. คาราวานแหล่งการเรียนรู้ ศนูย์

พฒันาเด็กเลก็เทศบาลตาํบล

ร่อนพิบูลย ์

เพ่ือให้เด็กเลก็เกิดการ

เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง 

เด็กเลก็ ครู 

ผูดู้แลเด็ก และบุคลากร

ทางการศึกษา 

 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ

ความพึง

พอใจของผู ้

ท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

เด็กนกัเรียนได้

เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 

5. ป้องกนัการจมนํ้าในเด็กเลก็ 

ศพด.ทต.ร่อนพิบูลย ์

เพ่ือจดักิจกรรมการ

เรียนรู้การป้องกนัการ

จมนํ้าใหแ้ก่เด็กเลก็

ของ ศพด.ทต.ร่อน

พิบูลย ์

เด็กทั้งหมดมีทกัษะใน

การช่วยเหลือตนเอง 

20,000 

(สปสช.) 

20,000 

(สปสช.) 

20,000 

(สปสช.) 

20,000 

(สปสช.) 

20,000 

(สปสช.) 

ร้อยละของ

จาํนวนเด็ก

เลก็ท่ีเขา้

ร่วม

กิจกรรม 

เด็กมีทกัษะในการ

ช่วยเหลือตนเอง 

ศพด.ทต.      

ร่อนพิบูลย ์

ร่วม

กบัสปสช. 

ทต.ร่อน

พิบูลย ์
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

6. ป้องกนัเฝ้าระวงัโรคติดต่อ

ภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม

การป้องกนัและเฝ้า

ระวงัโรคติดต่อชนิด

ต่างๆ ภายในศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ 

ครู ผูดู้แลเด็ก  

เด็กเลก็ ผูป้กครอง และ

บุคลากรทางการศึกษา 

10,000 

(สปสช.) 

10,000 

(สปสช.) 

10,000 

(สปสช.) 

10,000 

(สปสช.) 

10,000 

(สปสช.) 

ร้อยละของ

จาํนวนเด็ก

เลก็ท่ีเขา้

ร่วม

กิจกรรม 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

ไดจ้ดักิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการ

ป้องกนัและเฝ้า

ระวงัการระบาด

ของโรคติดเช้ือ 

ศพด.ทต.      

ร่อนพิบูลย ์

ร่วม

กบัสปสช. 

ทต.ร่อน

พิบูลย ์

7. หนูนอ้ย   ฟันสวย สุขภาพฟันดี - เพ่ือคดักรองและ

ส่งเสริมการดูแลฟัน

และช่องปากแก่เด็ก 

- เพ่ือเสริมสร้าง

ความรู้ในการดูแล

สุขภาพฟันและช่อง

ปากใหแ้ก่เด็ก 

เด็กทั้งหมดมีสุขภาพ

ฟันท่ีดี 

10,000 

(สปสช.) 

10,000 

(สปสช.) 

10,000 

(สปสช.) 

10,000 

(สปสช.) 

10,000 

(สปสช.) 

ร้อยละของ

จาํนวนเด็ก

เลก็ท่ีเขา้

ร่วม

กิจกรรม 

- เด็กเลก็ไดรั้บการ

คดักรองและดูแล

ฟันและช่องปาก 

- เด็กเลก็เขา้ใจและ

สามารถดูแลฟัน

และช่องปากไดด้ว้ย

ตนเอง 

ศพด.ทต.      

ร่อนพิบูลย ์

ร่วม

กบัสปสช. 

ทต.ร่อน

พิบูลย ์

8. จดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม - เพ่ือสนบัสนุนการ

ออกกาํลงักาย การเล่น

อยา่งมีคุณภาพ พฒันา

ดา้นร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจแก่เด็ก 

- ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มี

เคร่ืองเล่นสนามท่ีมี

คุณภาพ หลากหลาย 

200,000 100,000 - - - ร้อยละของ

จาํนวนเด็ก

เลก็ท่ีไดเ้ล่น

เคร่ืองเล่น

สนาม 

- เด็กเลก็ไดเ้ล่นเคร่ือง

เล่นสนามท่ีมีคณุภาพ 

หลายหลาย สามารถ

พฒันาการไดส้มวยั 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

9. แข่งขนักีฬา ครอบครัวสัมพนัธ์ 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ตาํบลร่อนพิบูลย ์

- เพ่ือส่งเสริมการออก

กาํลงักายให้แก่เด็ก

เลก็ 

- เพ่ือส่งเสริมการมี

นํ้าใจเป็นนกักีฬา รู้

แพ ้รู้ชนะ และเคารพ

กติกา 

- เพ่ือเสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดี

ระหว่าง เด็กเลก็ ครู 

และผูป้กครอง 

- เด็กเลก็ ครู ผูดู้แลเด็ก 

ผูป้กครอง และบคุลากร

ทางการศึกษา  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ

จาํนวนเด็ก

เลก็ท่ีเขา้

ร่วม

กิจกรรม 

- เด็กเล็ก ไดอ้อกกาํลงั

กาย และมีร่างกายท่ี

สมบูรณ์แขง็แรง 

- เด็กเล็กมีนํ้ าใจเป็น

นักกีฬา และเคารพ 

กติกาในสังคม 

- เสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดี

ระหว่าง ครู เด็กเล็ก 

และผูป้กครอง 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 

10. ส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็เทศบาลตาํบลร่อน

พิบูลย ์

-เพ่ือจดักิจกรรมวนั

ไหวค้รู ,ปลูกฝังให้

เด็กปฐมวยั เป็นเดก็ท่ี

มีคุณภาพควบคู่กบั

คุณธรรม และเรียนรู้

ความกตญั�ูกตเวที 

เด็กเลก็ของศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็เทศบาลตาํบล

ร่อนพิบูลย ์

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 ร้อยละของ

จาํนวนเด็ก

เลก็ท่ีเขา้

ร่วม

กิจกรรม 

เด็กปฐมวยั  

มีคุณภาพ  มี

คุณธรรมและเป็นผู ้

มีความกตญั�ู

กตเวที และเห็น

ความสาํคญัของ

กิจกรรมวนัครู 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 
 

 -เพ่ือจดักิจกรรม  โตไปไม่

โกง , เพ่ือจดักิจกรรมให้เด็ก

ปฐมวยัไดเ้รียนรู้ผลเสียของ

การคดโกงการคอรัปชัน่ และ

ส่งเสริมการมีคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่เด็ก 

เด็กเลก็ของศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็เทศบาลตาํบล

ร่อนพิบูลย ์

     ร้อยละของ

จาํนวนเด็กเล็ก

ท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

เด็กปฐมวยัเรียนรู้ถึง

ผลเสียของการโกง

กิน การคอรัปชัน่ 

และมีคุณธรรม

จริยธรรม 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 

เพ่ือจดักิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู้วินยัจราจร 

-เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวยั

เรียนรู้และเห็นความสาํคญัใน

การปฏิบติัตามวินยัจราจร 

เด็กเลก็ของศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็เทศบาลตาํบล

ร่อนพิบูลย ์

     ร้อยละของ

จาํนวนเด็กเล็ก

ท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

เด็กปฐมวยัไดเ้รียนรู้

และเห็นความสาํคญั

เก่ียวกบัวินยัจราจร 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 

เพ่ือจดักิจกรรมตามแนวคดิ

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ,เพ่ือส่งเสริมให ้

เด็กเลก็ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการ

ปฏิบติัตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

- เพ่ือใหเ้ด็กเลก็ไดมี้

ประสบการณ์เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง เช่นการ 

ปลูกผกั เล้ียงสัตว ์การอดออม 

ฯลฯ 

เด็กเลก็ของศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็เทศบาลตาํบล

ร่อนพิบูลย ์

     ร้อยละของ

จาํนวนเด็กเล็ก

ท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

- เด็กเลก็ไดเ้รียนรู้

และปฏิบติัตามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- เด็กเลก็สัมผสั

ประสบการณ์จริง 

จากการปลูกผกั 

เล้ียงสัตว ์ฯลฯ 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

11. ส่งเสริมวนัสาํคญัของ

ชาติ 

-เพื่อปลูกฝังความรักชาติ

ใหแ้ก่เด็กปฐมวยั 

-เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

เก่ียวกบัวนัสาํคญัของชาติ

ใหแ้ก่เด็กปฐมวยั 

-เด็กเล็กของ ศพด.ทต.

ร่อนพิบูลย ์

-สามารถจดักิจกรรมใน

วนัสาํคญัของชาติ เช่น 

วนัพ่อแห่งชาติ วนัแม่

แห่งชาติ ฯลฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ

จาํนวนเด็กเล็ก

ท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

-เด็กปฐมวยัเกิด

ความรักชาติ และมี

ค่านิยมรักชาติ 

-เด็กปฐมวยัเรียนรู้

เก่ียวกบัความสาํคญั

ของวนัสาํคญัต่าง ๆ 

ของชาติ 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 

12. ส่งเสริมวนัสาํคญัทาง

ศาสนา 

-เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

เก่ียวกบัวนัสาํคญัทาง

ศาสนาใหแ้ก่เด็กปฐมวยั 

-เด็กเล็กของ ศพด. ..ทต.

ร่อนพิบูลย ์

-สามารถจดักิจกรรมใน

วนัสาํคญัทางศาสนา 

เช่น วนัเขา้พรรษา วนั

ออกพรรษา วนัมาฆบูชา 

ฯลฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ

จาํนวนเด็กเล็ก

ท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

-เด็กปฐมวยัเรียนรู้

เก่ียวกบัวนัสาํคญั

ทางศาสนา 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 

13. ส่งเสริมการเรียนรู้

อาชีพและภูมิปัญญา

ภายในทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

-เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวยัได้

เรียนรู้เก่ียวกบัอาชีพและภูมิ

ปัญญาภายในทอ้งถ่ิน 

จดักิจกรรมส่งเสริมการ

เรียนรู้อาชีพและภูมิ

ปัญญาภายในทอ้งถ่ิน เช่น 

การสานพดัใบกะพอ้ การ

ทาํผา้บาติก การทาํขนม

ตม้ ฯลฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ

จาํนวนเด็กเลก็ท่ี

เขา้ร่วมกิจกรรม 

เด็กปฐมวยัเรียนรู้

เก่ียวกบัอาชีพและภูมิ

ปัญาภายในทอ้งถ่ิน 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

14. ส่งเสริมการเรียนรู้ 

ศิลปวฒันธรรม 

ในทอ้งถ่ิน 

เพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวยัได้

เรียนรู้เก่ียวกบั ศิลปะ 

วฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 

เด็กเลก็ของ ศพด. ..ทต.

ร่อนพิบูลยส์ามารถจดั

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ศิลปะ วฒันธรรม ใน

ทอ้งถ่ิน เช่น การรํา 

มโนราห ์ แสดงหนงัตะลงุ 

การทาํกระทงฯลฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ

จาํนวนเด็กเลก็ท่ี

เขา้ร่วมกิจกรรม 

เด็กปฐมวยัเรียนรู้

เก่ียวกบั ศิลปะ 

วฒันธรรม และภูมิ

ปัญญาในทอ้งถ่ิน 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 

15. จา้งเหมาบุคลากร

ปฏิบติัหนา้ท่ีผูช่้วย

ผูดู้แลเด็ก 

เพ่ือให้มีผูป้ฏิบติังานเป็น

ผูช่้วยผูดู้แลเดก็ ใน ศพด. 

มีผูช่้วยผูดู้แลเด็ก ปฏิบติั

หนา้ท่ีดูแลเด็กเลก็ใน 

ศพด. 2 คน 

228,000 228,000 228,000 228,000 228,000 ผลกรปฏิบติั 

งานของ

บุคลากรปฏิบติั

หนา้ท่ีผูช่้วย 

ผูดู้แลเด็ก 

มีผูรั้บผดิชอบการ

ดูแลเด็กเลก็อยา่ง

ทัว่ถึง และมี

ประสิทธิภาพ 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 

16. จา้งเหมาบุคลากร

ปฏิบติัหนา้ท่ีแม่บา้น

ประจาํ ศพด.ทต.ร่อน

พิบูลย ์

เพ่ือให้มีผูป้ฏิบติังานเป็น

แม่บา้นใน ศพด.ทต.ร่อน

พิบูลย ์

มีแม่บา้นจดัเตรียม จดัเกบ

ดูแลและทาํความสะอาด

วสัดุอุปกรณ์ สถานท่ีของ 

ศพด. 

102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 ผลการปฏิบติั 

งานของ

บุคลากรปฏิบติั

หนา้ท่ีแม่บา้น 

มีผูรั้บผดิชอบงาน

แม่บา้นของ ศพด. 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 

17. จา้งเหมาบุคลากร

ปฏิบติัหนา้ท่ีรักษา

ความปลอดภยัประจาํ 

ศพด.ทต.ร่อนพิบูลย ์

เพ่ือให้มีผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีรักษา

ความปลอดภยัประจาํ ศพด. 

มีผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีรักษา

ความปลอดภยั ศพด. 

ระหว่างเวลา 16.30 – 

06.30น. ของวนัถดัไป 

110,700 110,700 110,700 110,700 110,700 ผลการปฏิบติั..

งานของ

บุคลากรปฏิบติั

หนา้ท่ีรักษา

ความปลอดภยั 

ศพด. มีระบบการ

รักษาความปลอดภยัท่ี

ไดม้าตรฐาน 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

18. ป้องกนัเฝ้าระวงั

อุบติัเหตุ ภายในศนูย์

พฒันาเด็กเลก็

เทศบาลตาํบลร่อน

พิบูลย ์

- เพ่ือใหค้รูสามารถเฝ้าระวงัการ

เกิดอุบติัเหตตุ่าง ๆ ภายในศูนย์

พฒันาเด็กเลก็  

- เพ่ือกาํหนดแนวทางในการ

ป้องกนัอุบติัเหตุภายในศนูย์

พฒันาเด็กเลก็เทศบาลตาํบลร่อน

พิบูลย ์

- เด็กเลก็เรียนรู้เก่ียวกบัพ้ืนท่ีเส่ียง

ท่ีอาจจะเกิดอุบติัเหต ุ

- สามารถเฝ้าระวงัพ้ืนท่ี

เส่ียงท่ีจะเกิดอุบติัเหตุได ้

- ครูมีทกัษะในการ

ประเมินจุดเส่ียง จุด

อนัตราย ท่ีอาจจะเกิด

ขึ้นกบัเด็กเลก็ได ้

- เด็กเลก็เขา้ใจและ

สามารถป้องกนัตวัเอง

จากการเกิดอุบติัเหตุได ้

- จดักิจกรรมป้องกนัการ

เกิดอุบติัเหตุ เช่น กรณี

เด็กติดในรถ กรณีเด็ก

จมนํ้า กรณีเด็กถูกไฟฟ้า

ช็อต กรณีไฟไหม ้ฯลฯ 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของ

จาํนวนเด็กเลก็ท่ี

เขา้ร่วมกิจกรรม 

-สามารถลดอุบติัเหตุ

ท่ีเกิดขึ้นภายใน ศพด.

ได ้

-ครูมีทกัษะในการ

ประเมินจุดเส่ียงท่ีอาจ

เกิดอุบติัเหตุได ้

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 

19. จดัซ้ือครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ สาํหรับ 

ศพด.ทต.ร่อนพิบูลย ์

-เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All 

in one สาํหรับสาํนกังาน จาํนวน 

1 เคร่ือง ตามมาตรฐานครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์กาํหนด 

เพ่ือใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลตาํบลร่อนพิบูลย์

มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์   

- 22,100 - - - จาํนวนครุภณัฑ์

ของศนูยพ์ฒันา 

เด็กเลก็เพียงพอ

ต่อการ

ปฏิบติังาน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลตาํบลร่อน

พิบูลย ์มีเคร่ือง

คอมพิวเตอร์  

ท่ีสามารถใชง้านได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

  เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ 

หรือ LED ขาวดาํ (18 หนา้/นาที) 

จาํนวน 1 เคร่ืองตามมาตรฐาน

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์กาํหนด 

เพ่ือใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลตาํบลร่อนพิบูลย ์

มีเคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ท่ีมี

คุณภาพ สามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

     จาํนวนครุภณัฑ์

ของศนูยพ์ฒันา 

เด็กเลก็เพียงพอ

ต่อการ

ปฏิบติังาน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลตาํบลร่อน

พิบูลย ์มีเคร่ืองพิมพ์

เลเซอร์ท่ีสามารถใช้

งานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 

เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองสาํรองไฟฟ้า 

ขนาด 800 VA ตามมาตรฐาน

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์กาํหนด 

เพ่ือใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลตาํบลร่อนพิบูลย ์

มีเคร่ืองสาํรองไฟท่ีมี

คุณภาพ สามารถ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

     จาํนวนครุภณัฑ์

ของศนูยพ์ฒันา 

เด็กเลก็เพียงพอ

ต่อการ

ปฏิบติังาน 

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลตาํบลร่อน

พิบูลย ์มีเคร่ืองสาํรอง

ไฟท่ีสามารถใชง้าน

ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 

20. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

คุณภาพ 

สานสัมพนัธ์ชุมชน 

บา้น วดั โรงเรียน 

-เพ่ือจดักิจกรรมศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

คุณภาพ 

สานสัมพนัธ์ชุมชน 

-เพ่ือเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดี

ระหว่าง ศพด. กบัผูป้กครองและ

ชุมชน 

ครู ผูดู้แลเด็ก  

ผูป้กครอง บุคลากร

ทางการศึกษา และ

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละของ

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ผูป้กครองและชุมชน 

มีความสัมพนัธ์ 

อนัดี กบั ศพด. 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

  -เพ่ือจดักิจกรรมเย่ียมบา้น

นกัเรียนเพ่ือทราบถึงสภาพ

ความเป็นอยู ่ปัญหา

อุปสรรค และโอกาสในการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก 

-เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์อนั

ดีระหว่างผูป้กครองและครู 

 

ครู ผูดู้แลเด็ก เด็ก

ปฐมวยั และผูป้กครอง 

 

 

     ร้อยละของ

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

-ทาํใหท้ราบถึงสภาพ

ความเป็นอยูปั่ญหา 

อุปสรรค และโอกาส

ในการส่งเสริมการ

เรียนรู้ให้แก่เด็ก 

-เกิดความสัมพนัธ์ 

อนัดีระหว่าง

ผูป้กครองและครู 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 

กิจกรรมบา้น วดัโรงเรียน 

-เพ่ือส่งเสริมให ้

เด็กเลก็และผูป้กครองไดท้าํ

กิจกรรมร่วมกนัในวนัพระ 

ครู ผูดู้แลเด็ก  

เด็กเลก็ และผูป้กครอง 

 

 

     ร้อยละของ

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

-ผูป้กครองและเด็กได้

ทาํกิจกรรมร่วมกนัใน

วนัพระ 

-เกิดความสัมพนัธ์ 

อนัดีระหว่าง

ผูป้กครองและครู 

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

21. ฝึกอบรมการจดัทาํ

แผนพฒันาการศึกษา  

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทศบาล

ตาํบลร่อนพิบูลย ์

เพ่ือใหค้รู ผูดู้แลเด็ก และ

บุคลากรทางการศึกษามี

ความรู้ความเขา้ใจและ

สามารถจดัทาํแผนพฒันา

การศึกษาท่ีมีความ

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

บริบทของชุมชน 

ครู ผูดู้แลเด็ก และ

บุคลากรทางการศึกษา 

10,000 - 10,000 - 10,000 ร้อยละของ

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

- ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มี

แผนพฒันาการศึกษา

ท่ีเหมาะสม 

สอดคลอ้งตามบริบท

ของชุมชน 

- ครู ผูดู้แลเด็กและ

บุคลากรทางการ

ศึกษามีความรู้ความ

เขา้ใจและสามารถ

จดัทาํแผนพฒันา

การศึกษาได ้

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 

22. นิเทศ ศพด.ทต.ร่อนพิบูลย ์ เพ่ือส่งเสริมใหค้รูใน ศพด. 

พฒันา 

การเรียนการสอน ให้

นกัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งเตม็

ศกัยภาพ 

นิเทศ-ติดตามการ

จดัการเรียนการสอน

ของครูใน ศพด. ภาค

เรียนละ 2 คร้ัง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของครู

ใน ศพด.ทต.

ร่อนพิบูลย ์ 

ท่ีไดรั้บการ

นิเทศ 

ครูใน ศพด.ไดรั้บ

การพฒันาในดา้น

ต่าง ๆ และสามารถ

นาํมาใชใ้นดา้น

การจดัการเรียน

การสอนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

กอง

การศึกษา 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

23. ฝึกอบรมพฒันาครู ผูดู้แล

เด็ก และบคุลาการทาง

การศึกษา 

- เพ่ือให้ครู ผูดู้แลเด็ก และ

บุคลากรทางการศึกษามี

ความรู้ความเขา้ใจและสามารถ

จดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาท่ี

สามารถพฒันาเด็กปฐมวยัได้

อยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพ

ของบุคคล และสอดคลอ้งกบั

บริบทของชุมชน 

-เพ่ือให้ครู ผูดู้แลเด็ก และ

บุคลากรทางการศึกษา มี

ความรู้ความเขา้ใจและสามารถ

จดัทาํแผนปฏิบติัการประจาํปี

การศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

- เพ่ือให้ครู มีความรู้ความ

เขา้ใจและสามารถจดัทาํส่ือ

การเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 

สอดคลอ้งตามบริบทของ

ชุมชน 

ผูดู้แลเด็ก และบุคลากร

ทางการศึกษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

- ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็มี

หลกัสูตรท่ีเหมาะสม 

ในการพฒันาเด็ก

ปฐมวยัตามศกัยภาพ

ของบคุคล และ

สอดคลอ้งตามบริบท

ของชุมชน 

- ครู ผูดู้แลเด็ก และ

บุคลากรทางการ

ศึกษามีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบั

แผนปฏิบติัการ

ประจาํปีการศึกษา 

- ครูและบคุลากร

ทางการศึกษามีความรู้

ความเขา้ใจและ

สามารถจดัทาํ

หลกัสูตรสถานศึกษา

ได ้

กอง

การศึกษา 

(ศพด.) 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

24. พฒันาครูผูดู้แลเด็ก 

บุคลากรทางการศึกษาและ

คณะกรรมการบริหารศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในการ

จดัการศึกษาแก่ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

จดัอบรมและศึกษา ดู

งาน ไม่นอ้ยกว่า  

1 รุ่น/ปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ไดน้าํความรู้ท่ีไดม้า

พฒันาตนเองและ

องคก์ร 

กอง

การศึกษา 

 

25. จดัทาํแผนพฒันาการศึกษา เพ่ือให้มีแผนพฒันา

การศึกษาท่ีมีคุณภาพและ

ถูกตอ้งตามระเบียบฯ 

จดัให้มีการประชุม

คณะกรรมการบริหาร 

ศพด. และ

คณะกรรมการ

การศึกษา  

ทต.ร่อนพิบูลย ์

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล และ

คณะกรรมการชุดอ่ืนๆ

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 คุณภาพของ

แผนพฒันา

การศึกษา 

เทศบาลมีแผนพฒันา

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ

อยา่งครบถว้น 

กอง

การศึกษา 

26. เพ่ิมประสิทธิภาพสภาเด็ก

และเยาวชน เทศบาลตาํบล

ร่อนพิบูลย ์

เพ่ือสร้างเสริมความเขา้ใจ

ในแนวทางการบริหารงาน

ของสภาเด็กและเยาวชนฯ 

จดัอบรมหรือศึกษาดู

งานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพไม่นอ้ย

กว่า 1 รุ่น/ปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของสภา

เด็กฯ ท่ีเขา้ร่วม

โครงการ 

สภาเด็กฯ เกิดความ

เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี

และนาํมาประยกุตใ์ช้

ในชีวิตประจาํวนั 

กอง

การศึกษา 

 

 



49  

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

27. ส่งเสริมการสอน

ภาษาต่างประเทศ 

เพ่ือใหป้ระชาชน ทุกกลุ่ม

สามารถ    ใช้

ภาษาต่างประเทศใน

ชีวิตประจาํวนัได ้

 

 

 

จดัให้มีการสอนหรือ

ฝึกอบรมทกัษะการ

ส่ือสารดว้ย

ภาษาต่างประเทศ 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร้อยละของ

จาํนวน

ผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนมีทกัษะ

ดา้นการส่ือสาร

ภาษาต่างประเทศ

เพ่ิมขึ้น 

 

กอง

การศึกษา 

 

28. ส่งเสริมรักการอ่าน 

 

เพ่ือปลูกฝังให้ประชาชนมี

นิสัย 

รักการอ่าน และใชเ้วลาว่าง

ให้เป็นประโยชน ์

จดัเตรียมวสัดุ/

อุปกรณ์/สถานท่ีใน

การอ่านหนงัสือใน 

แต่ละชุมชนภายใน

เขตเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

ประชนในเขต

เทศบาลท่ีใช้

เวลาว่างใน

การแสวงหา

ความรู้ 

ประชาชนเห็น

คุณค่าของการ

อ่านและมีนิสัยรัก

การอ่าน 

กอง

การศึกษา 

29. อาหารเสริม (นม)  เพ่ือให้นกัเรียน สพฐ. และ

เด็กเลก็ใน ศพด.ไดบ้ริโภค

นมสดทกุวนั 

จดัซ้ืออาหารเสริม 

(นม) ให้แก่เด็ก

นกัเรียน สพฐ.และ

เด็กเลก็ใน ศพด.  

2,315,000  

(เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนด

วตัถุประส

งค)์ 

2,315,000  

 (เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนด

วตัถุประส

งค)์ 

2,315,000  

 (เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนด

วตัถุประส

งค)์ 

2,315,000  

 (เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนด

วตัถุประส

งค)์ 

2,315,000  

 (เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนด

วตัถุประส

งค)์ 

ร้อยละของ

จาํนวนเด็ก

นกัเรียน 

นกัเรียนไดรั้บนม

สดทุกวนั 

กอง

การศึกษา 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

30. อาหารกลางวนั    

(โรงเรียนสังกดั สพฐ) 

เพ่ือให้นกัเรียนในพ้ืนท่ีเขต

เทศบาลไดมี้อาหารกลาง

วนัท่ีถูกสุขลกัษณะมีคุณค่า

ทางโภชนาการ 

อุดหนุนงบประมาณ

การจดัหาอาหารท่ีมี

คุณค่าทางโภชนาการ

แก่นกัเรียนสังกดั 

สพฐ.ในเขตเทศบาลฯ 

4,592,000 

(เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนดวตัถุ

ประ 

สงค)์ 

4,592,000 

(เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนดวตัถุ

ประ 

สงค)์ 

4,592,000 

(เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนดวตัถุ

ประ 

สงค)์ 

4,592,000 

(เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนดวตัถุ

ประ 

สงค)์ 

4,592,000 

(เงิน

อุดหนุน 

ทัว่ไป

กาํหนดวตัถุ

ประ 

สงค)์ 

ร้อยละของ

จาํนวนเด็ก

นกัเรียน 

นกัเรียนมีสุขภาพดี 

ลดอตัราการขาด

สารอาหารใน

โรงเรียน 

กอง

การศึกษา/

โรงเรียน

สังกดั สพฐ. 

ในพ้ืนท่ีเขต

เทศบาลฯ 

 

            1.2 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. อบรมและศึกษาดูงาน

ผูป้ระกอบการ

ร้านอาหาร 

-เพ่ือเป็นการสร้างเสริม

ประสบการณ์การพฒันา

อาชีพของผูป้ระกอบการ

ร้านอาหาร มาพฒันาและ

ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล

ให้เป็นตลาดสอน่าซ้ือ 

จดัอบรมผูป้ระกอบการ

ร้านอาหารและ

เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

กลุ่มเป้าหมาย

ท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

ผูป้ระกอบการร้านอาหาร

เกิดกระบวนการเรียนรู้ใน

การพฒันางาน

สาธารณสุขในชุมชนและ

เสริมสร้างประสบการณ์

ในการพฒันาอาชีพและ

เป็นการเสริมสร้าง

ประสบการณ์ของ

เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

กอง

สาธารณสุขฯ 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

2. ป้องกนัและควบคุมโรค

พิษสุนขับา้ 

-เพ่ือป้องกนัและควบคุม

โรคพิษสุนขับา้ 

-เพ่ือควบคุมประชากรสุนขั

และแมว 

-ฉีดยาคุมกาํเนิดให้กบั

สุนขัและแมว 

-ฉีดวคัซีนป้องกนัโรค

พิษสุนขับา้ให้กบัสุนขั

แมว และสัตวเ์ล้ียงลูก

ดว้ยนม 

-ทาํหมนัให้กบัสุนขั

และแมว 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จาํนวนสุนขั

แมว และสัตว์

เล้ียงลูกดว้ย

นมอ่ืน ท่ีเขา้

รับการฉีด

วคัซีน 

 

ประชาชนไดรั้บความ

ปลอดภยัจากโรคพิษสุนขั

บา้ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

3. ป้องกนัและควบคุมโรค

ไขเ้ลือดออก 

-เพ่ือลดอตัราการป่วยและ

เสียชีวิตดว้ยโรค

ไขเ้ลือดออก 

-เพ่ือป้องกนัและควบคุม

แหล่งเพาะพนัธ์ยงุลาย 

-ให้สุขศึกษา

ประชาสัมพนัธ์รณรงค์

ป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออกให้กบั

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

-ฉีดพ่นสารเคมีกาํจดั

ลูกนํ้ายงุลายและแจก

ทรายอะเบทในเขต

พ้ืนท่ีเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนผูป่้วย ,

เสียชีวิตดว้ย

โรคไขเ้ลือด 

ออกในเขต

เทศบาล 

ประชาชนไดรั้บความ

ปลอดภยัจากโรค

ไขเ้ลือดออก 

กอง

สาธารณสุขฯ 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

4. อุดหนุนชุมชนในการ

พฒันางานดา้น

สาธารณสุขมูลฐาน

และส่ิงแวดลอ้ม 

 (โครงการพระราชดาํริ

ดา้นสาธารณสุขฯ) 

เพ่ือพฒันางานดา้น

สาธารณสุขมูลฐานและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

สนบัสนุนงบประมาณ

การปฎิบติังานดา้น

สาธารณสุขมูลฐานและ

ส่ิงแวดลอ้มในเขต

เทศบาล จาํนวน 10 

ชุมชน 

 

200,000 

(เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(เงิน

อุดหนุน) 

200,000 

(เงิน

อุดหนุน) 

จาํนวน

โครงการของ 

อสม.ท่ี

ดาํเนินการ 

 

ประชาชนในชุมชนไดรั้บ

รู้ปัญหาและแกปั้ญหา

ดา้นสุขภาพและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

กอง

สาธารณสุขฯ 

5. ผลิตส่ือเพ่ือให้การสุข

ศึกษา ประชาสัมพนัธ์

เก่ียวกบัสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอ้ม 

-เพ่ือเป็นการเผยแพร่ให้

ประชนมีความรู้ ทศันคติท่ีดี

ในการดูแลสุขภาพ อนามยัท่ี

เหมาะสมกบัตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน 

-เพ่ือใหป้ระชาชนเรียนรู้ 

รับทราบขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์นาํไปปรับใชก้บั

การดาํรงชีวิต 

-จดัทาํเอกสาร คู่มือ 

แผน่พบั โปสเตอร์ ป้าย

ไวนิล ฯลฯ ในเร่ืองท่ี

เป็นประโยชนเ์ก่ียวกบั

สุขภาพพลานามยั 

สาธารณสุขเพ่ือการ

ป้องกนัโรค และการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ

ประชาชนท่ี

ไดรั้บส่ือการ

ประชาสัม- 

พนัธ์ 

ประชาชนนาํความรู้ท่ี

ไดม้าดูแลสุขภาพอนามยั

ของตนเอง รู้จกัการ

ป้องกนัโรค สร้างเสริม

สุขภาพ ในการดาํรงชีวิต

ประจาํวนั และมีสุขภาพ

และความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น 

กอง

สาธารณสุขฯ 

6. ออกกาํลงักายเพ่ือ

สุขภาพ 

เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ี

แขง็แรงใหป้ระชาชนและ

ส่งเสริมใหป้ระชาชนสนใจ

เขา้ร่วมกิจกรรมออกกาํลงักาย 

จดัจา้งผูน้าํเตน้ออก

กาํลงักายแอโรบิค

จาํนวน 1 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวน

ประชาชนท่ี

เขา้ร่วม

กิจกรรมออก

กาํลงักาย 

ประชาชนมีความสนใจ

เขา้ร่วมกิจกรรมออกกาํลงั

กาย และมีสุขภาพร่างกาย

ท่ีแขง็แรง 

กอง

สาธารณสุขฯ 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

7. อาหารปลอดภยั 

(Food  Safety) 

-เพ่ือตรวจสอบสารปนเป้ือนใน

อาหารท่ีจาํหน่ายในตลาดสด

เทศบาล 

-เพ่ือสุ่มตรวจร้านจาํหน่าย

อาหาร หาสารปนเป้ือน 

ร้านจาํหน่ายอาหารสด 

ร้านอาหาร แผงลอย

จาํหน่ายอาหาร โรง

อาหาร ในเขตเทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

กลุ่มเป้าหมาย

ท่ีตรวจพบ

สารปนเป้ือน

เกินเกณฑ์

มาตรฐาน 

ประชาชนผูบ้ริโภค

สามารถเลือกซ้ืออาหารท่ี

ปราศจากสารปนเป้ือน

โดยดูจากป้านสัญลกัษณ์

อาหารปลอดภยั 

กอง

สาธารณสุขฯ 

8. อบรมและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้

(นอกสถานท่ี) ของ

อาสาสมคัร

สาธารณสุขประจาํ

หมู่บา้น (อสม.) 

-เพ่ือให้ อสม. นาํความรู้ท่ีได้

จากการอบรมและแลกเปล่ียน

เรียนรู้(นอกสถานท่ี) มาปรับใช้

และพฒันางานสาธารณสุขใน

ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 

นาํคณะ อสม.พนกังาน

เทศบาลและพนกังาน

จา้งไปอบรมและ

แลกเปล่ียนเรียนรู้(นอก

สถานท่ี) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

กลุ่มเป้าหมาย

ท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรมแลว้

มีความรู้

เพ่ิมขึ้น 

อสม.เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ในการพฒันางาน

สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 

และสามารถนาํส่ิงท่ีไดรั้บ

มาปรับใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์ในการทาํงาน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

9. สนบัสนุนการ

ปฏิบติังานของ

อาสาสมคัรบริบาล

ทอ้งถ่ินเทศบาล

ตาํบลร่อนพิบูลย ์

-เพ่ือใหผู้สู้งอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิง

ไดรั้บการบริการดูแลดา้น

สาธารณสุข 

-เพ่ือแกไ้ขปัญหาภาวะสุขภาพ

ของผูสู้งอายใุนชุมชน 

จา้งเหมาอาสาสมคัร

บริบาลทอ้งถ่ินเพ่ือ

ปฏิบติัหนา้ท่ีให้บริการ

ดูแลดา้นสาธารณสุข 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ผูสู้งอายท่ีุมี

ภาวะพ่ึงพิงใน

เขตเทศบาล

ตาํบลร่อน

พิบูลยท์ุกคนมี

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ้น 

ผูสู้งอายท่ีุมีภาวะพ่ึงพิง

ไดรั้บการดูแลดา้น

สาธารณสุขท่ีถูกตอ้งและ

มีภาวะแทรกซอ้นนอ้ยลง 

กอง

สาธารณสุขฯ 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

10. จา้งเหมาบริการ

ระบบการแพทย์

ฉุกเฉินเทศบาลตาํบล

ร่อนพิบูลย ์

เพ่ือให้การบริการระบบ

การแพทยฉุ์กเฉินในพ้ืนท่ีเทศบาล

หรือพ้ืนท่ีใกลเ้คียงตามท่ีศูนยรั์บ

แจง้เหตุและส่ังการประจาํจงัหวดั

ขอรับการสนบัสนุน 

จา้งเหมาบริการ

อาสาสมคัรหน่วยกูชี้พ

เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ี

ให้บริการการแพทย์

ฉุกเฉิน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จาํนวนคร้ังของ

การบริการ

ประชาชนต่อปี 

ประชาชนไดรั้บ

บริการดา้นการแพทย์

ฉุกเฉินท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 

 1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. ส่งเสริมการพฒันา

คุณภาพชีวิตและ

ศกัยภาพผูสู้งอาย ุ

-เพ่ือใหผู้สู้งอายมีุคุณภาพชีวิตท่ีดี

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

-เพ่ือพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายใุห้

สามารถอยูใ่นสังคมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งภาคภูมิ 

จดักิจกรรมดา้นการ

พฒันาคุณภาพชีวิตและ

ศกัยภาพผูสู้งอาย ุ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จาํนวนผูสู้งอายุ

ท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

ผูสู้งอายใุนเขต

เทศบาลมีสุขภาพท่ีดี

ทั้งทางร่างกาย/จิตใจ 

งานพฒันา

ชุมชน 

2. โรงเรียนผูสู้งอาย ุ

(เสนอโดยชมรม

ผูสู้งอาย)ุ 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการศึกษา

เรียนรู้ตลอดชีวิตของผูสู้งอาย ุ

จดัตั้งโรงเรียนผูสู้งอายุ

และจดักิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีเหมาะสมกบั

ผูสู้งอาย ุ

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จาํนวนผูสู้งอายุ

ท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

ผูสู้งอายเุกิดการเรียนรู้

และพฒันาศกัยภาพ

ของตนเอง 

งานพฒันา

ชุมชน 
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1.4 แผนงานงบกลาง 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. สมทบเงินกองทนุ

หลกัประกนัสุขภาพ

เทศบาลตาํบลร่อน

พิบูลย ์

เพ่ือใหป้ระชาชนใน

ทอ้งถ่ินมีหลกัประกนั

สุขภาพท่ีดี 

สมทบเงินกองทนุ

หลกัประกนัสุขภาพ

เทศบาลตาํบลร่อน

พิบูลย ์(สปสช.) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จาํนวน

โครงการท่ี

ดาํเนินการจาก

งบประมาณของ

กองทุน 

สปสช. 

ประชาชนในทอ้งถ่ิน

มีหลกัประกนัสุขภาพ

ท่ีดี 

กอง

สาธารณสุขฯ 

2. สนบัสนุนการจดั

สวสัดิการชุมชน 

เพ่ือสร้างหลกัประกนั

ความมัน่คงของชุมชน 

ฟ้ืนฟูทุนทางสังคม 

สนบัสนุนเงิน

งบประมาณสมทบ

กองทุนสวสัดิการ

ชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวน

ประชาชนท่ีเป็น

สมาชิกกองทุน 

สมาชิกในชุมชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

สามารถพ่ึงพาตนเอง

ไดม้ากขึ้น 

งานพฒันา

ชุมชน 

3. เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ เพ่ือส่งเสริมนโยบาย

รัฐบาลในการจดั

สวสัดิการให้แก่

ผูสู้งอาย ุ

ให้การสงเคราะห์เบ้ียยงั

ชีพรายเดือนแก่ผูสู้งอาย ุ

11,932,000 11,932,000 11,932,000 11,932,000 11,932,000 จาํนวนผูสู้งอายุ

ท่ีไดรั้บเบ้ียยงั

ชีพ 

ผูสู้งอายมีุทุนในการ

ดาํรงชีพเพ่ิมมากขึ้น 

งานพฒันา

ชุมชน 

4. เบ้ียยงัชีพคนพิการ เพ่ือส่งเสริมนโยบาย

รัฐบาลในการจดั

สวสัดิการให้แก่คน

พิการ 

ให้การสงเคราะห์เบ้ียยงั

ชีพรายเดือนแก่ผูสู้งอาย ุ

2,253,600 2,253,600 2,253,600 2,253,600 2,253,600 จาํนวนคนพิการ

ท่ีไดรั้บเบ้ียยงั

ชีพ 

คนพิการมีทุนในการ

ดาํรงชีพเพ่ิมมากขึ้น 

งานพฒันา

ชุมชน 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5. เบ้ียยงัชีพผูป่้วย

เอดส์ 

เพ่ือส่งเสริมนโยบายรัฐบาล

ในการจดัสวสัดิการให้แก่

ผูป่้วยเอดส์ 

ให้การสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ

รายเดือนแก่ผูป่้วยเอดส์ 

132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 จาํนวนผูป่้วย

เอดส์ท่ีไดรั้บ

เบ้ียยงัชีพ 

ผูป่้วยเอดส์มีทนุใน

การดาํรงชีพเพ่ิมมาก

ขึ้น 

งานพฒันา

ชุมชน 

6. ค่าใชจ้่ายใน

การจดัการ

จราจร 

เพ่ือให้เกิดความคล่องตวั

และรวดเร็วในการ

ดาํเนินงานดา้นการจราจร 

จดัหาอุปกรณ์/ดาํเนินงาน

ดา้นการจราจรต่างๆ เช่น 

ทาสี ตีเส้น แผงกั้น ป้าย

จราจร และอุปกรณ์อ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สถิติการเกิด

อุบติัเหตุใน

พ้ืนท่ีลดลงเทีบย

กบัปีท่ีผา่นมา 

การจราจรมีความ

คล่องตวั เป็นระเบียบ

เรียบร้อย ปลอดภยั

มากขึ้น 

งานป้องกนัฯ 

 

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. จา้งเหมารักษาความ

สะอาดและเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของ

ถนนและทางเทา้ 

เพ่ือให้ถนนและทาง

เทา้สะอาดเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

สวยงามน่ามอง 

จา้งเหมาบริการจดัเก็บ 

ขน กวาด ขยะมูลฝอย 

และรักษาความสะอาด

ถนนสาธารณะตลอดจน

ลา้ง ขดุ คูระบายนํ้า

ภายในเขตเทศบาล 

2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 -จาํนวนการร้องขอ

เก่ียวกบัการรักษา

ความสะอาดในเขต

เทศบาล 

-แผนการทาํความ

สะอาดและเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของ

ถนนและทางเทา้ 

ระบบการรักษา

ความสะอาดในเขต

เทศบาลมี

ประสิทธิภาพ ทุก

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาล

มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

กอง

สาธารณสุขฯ 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

2. จา้งเหมาบริการขดุ

หรือปรับปรุงหลุม

ขยะและทาํถนน

ภายในพ้ืนท่ีทิง้ขยะ 

บา้นทา้ยเรือ ม.12 

เพ่ือรองรับปริมาณ

ขยะในเขตเทศบาลท่ี

เพ่ิมมากขึ้น 

จา้งเหมาบริการขดุหรือ

ปรับปรุงหลุมขยะ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ขยะในเขต

เทศบาลไดรั้บการ

จดัการอยา่งถูกวิธี 

สถานท่ีรองรับขยะ

เพียงพอต่อปริมาณขยะ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

3. จา้งเหมาบริการเพ่ือ

ปฏิบติัตาม พรบ.การ

สาธารณสุข  พ.ศ.

2535 

เพ่ือให้การดาํเนินงาน

ตามพรบ.การ

สาธารณสุข  พ.ศ.

2535 สามารถดาํเนิน

ต่อไปไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

จา้งเหมาบริการ

บุคลากรผูป้ฏิบติังานท่ี

เก่ียวกบัพรบ.การ

สาธารณสุข  พ.ศ.2535 

จาํนวน 1 คน 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 ผลการปฏิบติังาน

ผา่นเกณฑท่ี์

กาํหนด 

งานดา้นสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอ้ม ตาม

พรบ.การสาธารณสุข  

พ.ศ.2535 ดาํเนินไป

อยา่งต่อเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพ 

กอง

สาธารณสุขฯ 

4. ร่อนพิบูลยเ์มืองน่าอยู ่

(เสนอโยชุมชนปรีชา

ทอง - นาลึก) 

เพ่ือพฒันาเมืองให้น่า

อยู ่สร้างการมีส่วน

ร่วมในการจดัการขยะ

และแกไ้ข

สภาพแวดลอ้มให้ดี

ขึ้น 

-รณรงคใ์ห้ความรู้ จดั

อบรม ศึกษาดูงาน 

-ประกวดชุมชนปลอด

ถงัขยะ ถนนกินได ้

-จดัประกวดชุมชน

รักษาความสะอาด 

ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จาํนวนกิจกรรม

ต่อปี/จาํนวน

ชุมชนท่ีเขา้ร่วม

กิจกรรม 

เมืองร่อนพิบูลยน่์าอยู ่

ทุกชุมชนมีความสะอาด 

เป็นระเบียบเรียบร้อย 

สวยงาม ประชาชนมี

จิตสาํนึกในการรักษา

ความสะอาด 

กอง

สาธารณสุขฯ 
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1.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. ช่วยเหลือประชาชน

ในเขตเทศบาล 

เพ่ือบรรเทาความ

เดือดร้อนจากสา

ธารณภยัต่างๆ ท่ี

เกิดขึ้นในเขต

เทศบาล 

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู ้

ไดรั้บความเดือดร้อนจาก

สาธารณภยัต่างๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนครัวเรือนท่ี

ขอรับความช่วยเหลือ 

สามารถบรรเทา

ความเดือดร้อนของ

ประชาชนให้

สามารถดาํรงชีวิต

อยา่งปกติ 

งานป้องกนัฯ 

2. ส่งเสริมการจดั

กิจกรรมต่างๆแก่

สมาชิกอาสาสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ายพล

เรือน (อปพร.) 

(เสนอโดยตวัแทน

อปพร.) 

เพ่ือพฒันา

ประสิทธิภาพใน

การป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

แก่สมาชิก อปพร.

ของเทศบาล 

จดัให้มีศนูย ์อปพร. จดั

ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.

จาํนวน 1 รุ่น/ปี 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

สมาชิก อปพร.มี

ทกัษะในการปฏิบติั

หนา้ท่ีท่ีมี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

งานป้องกนัฯ 

3. ฝึกซอ้มแผนต่างๆ 

ของงานป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั 

เพ่ือพฒันา

ประสิทธิภาพใน

การปฏิบติัหนา้ท่ี

ระงบัอคัคีภยั 

จดัฝึกอบรม ซอ้มแผนแก่ 

อปพร. มูลนิธิกูภ้ยั ตาํรวจ

และตวัแทนชุมชน 

จาํนวน 1 รุ่นต่อปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

สามารถปฏิบติั

หนา้ท่ีไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและมี

ประสิทธิภาพ 

งานป้องกนัฯ 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

4. อบรมการสร้างความ

ปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นของ

ประชาชน 

เพ่ือใหป้ระชาชนมี

ความเขา้ใจในการ

ใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิง

เบ้ืองตน้อยา่งถูกวิธี 

จดัอบรมตวัแทนชุมชน

และหน่วยงานต่างๆ 

จาํนวน 1 รุ่นต่อปี 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดรั้บ

ความรู้และสามารถใช้

อุปกรณ์ดบัเพลิง

เบ้ืองตน้อยา่งถูกวิธี 

งานป้องกนัฯ 

5. อบรมป้องกนัอคัคีภยั

ในชุมชน 

เพ่ือใหค้วามรู้และ

เกิดการเตรียมความ

พร้อมในการ

ป้องกนัอคัคีภยัใน

ชุมชน 

จดัให้มีการอบรมให้

ความรู้แก่ประชาชนไม่

นอ้ยกว่า 1 รุ่นต่อปี 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนคร้ังของ

การเกิดอคัคีภยัใน

เขตเทศบาล 

สามารถบรรเทาความ

เสียหายจากการเกิด

อคัคีภยัในชุมชน 

งานป้องกนัฯ 

6. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด

ในเขตชุมชนต่างๆ 

ของเทศบาลตาํบล

ร่อนพิบูลย ์

เพ่ือสร้างความ

ปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของ

ประชาชน 

จดัหาและติดตั้งโทรทศัน์

วงจรปิด(cctv) ในจุดเส่ียง

หรือจดุท่ีไดรั้บการร้องขอ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อตัราการเกิด

อุบติัเหตุและคดี

ความต่างๆ ลดลง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นมากย่ิงขึ้น 

งานป้องกนัฯ 

7. ป้องกนัและลด

อุบติัเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาล (7 วนั

อนัตราย) 

เพ่ือใหป้ระชาชนผู ้

สัญจรไปมาในช่วง

เทศกาลมีความ

ปลอดภยั ลด

อุบติัเหต ุ

ตั้งจุดบริการในช่วง 7 วนั

อนัตราย เทศกาลปีใหม่

และสงกรานต ์โดย 

เจา้หนา้ท่ีและ อปพร. 

ของเทศบาล 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จาํนวน

ผูใ้ชบ้ริการ ณ จุด

บริการ 

ประชาชนมีความ

ปลอดภยัในการเดินทาง  

มีจุดพกั และสอบถาม

เส้นทาง 

งานป้องกนัฯ 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

8. ฝึกอบรมหลกัสูตรชุด

ปฏิบติัการจิตอาสา

ภยัพิบติัประจาํ

องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

-เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพ

และความเขม้แขง็แก่

บุคลากรของเทศบาล 

-เพ่ือเสริมความรู้ดา้นการ

จดัการสาธารณภยั

เบ้ืองตน้ ระบบบญัชาการ

เหตุการณ์ ฯลฯ ท่ีมี

รูปแบบมาตรฐานเดียวกนั

ให้กบัชุดปฏิบติัการจิต

อาสาภยัพิบติั 

-เพ่ือพฒันาระบบการ

ปฏิบติังานกูภ้ยัในวาระ

ฉุกเฉินใหเ้ป็นระบบ

รวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ 

-เพ่ือสนบัสนุนโครงการ

จิตอาสาพระราชทาน 904 

วปร.ในระดบัพ้ืนท่ีให้มี

ความเขม้แขง็และมีทกัษะ

ความรู้ ความชาํนาญใน

การจดัการภยัพิบติั 

ฝึกอบรมหลกัสูตร

ชุดปฏิบติัการจิต

อาสาภยัพิบติัประจาํ

องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 

จาํนวน 1 รุ่นต่อปี 

286,200 286,200 286,200 286,200 286,200 -จาํนวนผูเ้ขา้รับการ

อบรมไม่นอ้ยกว่า 50 

คนต่อรุ่น 

-จาํนวนผูสั้งเกตการณ์

ไม่นอ้ยกว่า 10 คนต่อ

รุ่น 

-สามารถรายงานผลการ

ดาํเนินงานตามแบบ

รายงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ครบถว้นตามระยะเวลา

ท่ีกาํหนด 

-ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีช่วยเหลือเจา้

พนกังานในการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัในพ้ืนท่ี

เกิดเหตุไดอ้ยา่งถูกตอ้ง

รวดเร็วเป็นระบบ มี

มาตรฐานเดียวกนั 

-ผูรั้บการฝึกอบรมสามารถ

ให้การสนบัสนุนการ

ปฏิบติังานของกอง

อาํนวยการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัในพ้ืนท่ี

เกิดเหตไุดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพลดความ

สูญเสียในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นจากสาธารณภยั 

-กองอาํนวยการป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัแห่ง

พ้ืนท่ีมีความเขม้แขง็และ

ยัง่ยืน 

งานป้องกนัฯ 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

9. อบรมป้องกนัและลด

ความเส่ียงจากภยั

พิบติัและสาธารณภยั

ต่างๆ 

เพ่ือลดความเส่ียง

จากสาธารณภยัและ

สามารถบริหาร

จดัการความเส่ียง

จากภยัพิบติัในพ้ืนท่ี 

จดัอบรมใหค้วามรู้แก่

ประชาชนไม่นอ้ยกว่า 1 

รุ่นต่อปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนเกิดความรู้

ความเขา้ใจตามหวัขอ้

ในการอบรม 

งานป้องกนัฯ 

10. ป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด 

เพ่ือป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพ

ติดในพ้ืนท่ี 

จดัให้มีการฝึกอบรม

รณรงคเ์พ่ือป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จาํนวนผูผู้ติ้ดยา

เสพในพ้ืนท่ี 

ชุมชนเกิดความเขม้แขง็

ลดปัญหายาเสพติด 

และคโความต่างๆ 

งานป้องกนัฯ 

11. จดัซ้ือเคร่ืองเล่ือย

ยนต ์

เพ่ือใชใ้นการตดั

ตน้ไมแ้ละบรรเทา

ความเดือดร้อน

ให้กบัประชาชน 

เคร่ืองเล่ือยยนต ์จาํนวน 1 

เคร่ือง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชนท่ี

ไดรั้บการ

ช่วยเหลือ 

มีเคร่ืองมือท่ีพร้อมใน

การปฏิบติัหนา้ท่ี

ช่วยเหลือประชาชน 

งานป้องกนัฯ 

12. จดัซ้ือเคร่ืองเล่ือย

ไฟฟ้า 

เพ่ือใชใ้นการตดั

ตน้ไมแ้ละบรรเทา

ความเดือดร้อน

ให้กบัประชาชน 

เคร่ืองเล่ือยไฟฟ้า จาํนวน 

1 เคร่ือง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชนท่ี

ไดรั้บการ

ช่วยเหลือ 

มีเคร่ืองมือท่ีพร้อมใน

การปฏิบติัหนา้ท่ี

ช่วยเหลือประชาชน 

งานป้องกนัฯ 

13. จดัซ้ือถงันํ้าสแตน

เลส ขนาดความจุไม่

นอ้ยกว่า 2,000 ลิตร 

พร้อมฐานติดตั้ง 

เพ่ือใชใ้นการ

แกปั้ญหาภยัแลง้

ให้กบัประชาชน 

ถงันํ้าสแตนเลส ขนาด

ความจุไม่นอ้ยกว่า 2,000 

ลิตร พร้อมฐานติดตั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจ

ของประชาชนท่ี

ไดรั้บการ

ช่วยเหลือ 

สามารถบรรเทาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี เม่ือ

เกิดภยัแลง้ 

งานป้องกนัฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. การพฒันาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวฒันธรรม  4. การพฒันาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. การพฒันาเศรษฐกิจ  3. การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

     2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านความเข้มแข็งของชุมชน 

2.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. ฝึกอบรมและศึกษาดู

งาน ของผูน้าํชุมชน 

เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์

และวิสัยทศัน์ในการ

พฒันาของผูน้าํชุมชน 

จดัให้มีการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงานของผูน้าํ

ชุมชน ปีละ 1 คร้ัง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

สามารถนาํความรู้ท่ีได้

ไปพฒันาชุมชน 

งานพฒันา

ชุมชน 

2. ส่งเสริมกิจการดา้น

การพฒันาสตรีและ

ครอบครัว 

เพ่ือส่งเสริมการพฒันา

สตรีและเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ในครอบครัว 

จดัให้มีกิจกรรมดา้นการ

พฒันาสตรีและเสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ใน

ครอบครัว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

จาํนวนผูท่ี้ผา่นการ

อบรมและสามารถเป็น

ตน้แบบทางสังคมได ้

งานพฒันา

ชุมชน 

3. ส่งเสริมกระบวนการ

จดัทาํแผนชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมใหป้ระชาชน

ในชุมชนมีส่วนร่วมใน

การพฒันาชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาลจดั

ประชุมเพ่ือทาํแผนชุมชน 

ปีละ 1 คร้ัง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จาํนวนโครงการท่ี

ไดจ้ากการจดัทาํ

แผนชุมชน 

สามารถวางแผนพฒันา

ไดต้รงกบัความตอ้งการ

ของชุมชน 

งานพฒันา

ชุมชน 

4. จดัหาพร้อมติดตั้ง

เคร่ืองกรองนํ้าด่ืม

สาํหรับใชเ้ป็น

ส่วนรวมในชุมชน

ต่างๆ 

 

 

เพ่ือแกปั้ญหานํ้าอุปโภค

บริโภคสาํหรับส่วนรวม

ในชุมชนต่างๆ 

จดัหาพร้อมติดตั้งเคร่ือง

กรองนํ้าด่ืมตามความ

เหมาะสมของจุดติดตั้งแต่

ละชุมชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จาํนวนจดุท่ีติดตั้ง

ต่อปีไม่นอ้ยกว่า 2 

จุด 

ประชาชนมีนํ้าท่ีสะอาด

สาํหรับอุปโภคบริโภค 

งานพฒันา

ชุมชน 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5. ส่งเสริมการประกอบ

อาชีพและการ

รวมกลุ่มของ

ประชาชน 

(เสนอโดยชุมชนเทพ

นมเชือด ปรีชาทอง 

ป่าชมพู่ เขานอ้ย 

ตลาดใหม่ วงัไทร 

สุวรรณรังสี ตลาด

ร่อนพิบูลย)์ 

เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถ

ลดรายจ่าย มีรายได้

เพ่ิมขึ้นและสามารถ

พ่ึงตนเองไดต้ามหลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้การสนบัสนุน

งบประมาณ วสัดุและ

ทกัษะความรู้ต่างๆในการ

ประกอบอาชีพของ

ประชาชน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมต่อปี 

สามารถลดรายจ่ายและ

เพ่ิมรายไดใ้ห้กบั

ประชาชน 

งานพฒันา

ชุมชน 

6. อุดหนุนกลุ่มอาชีพ

และวิสาหกิจชุมชน

ในเขตเทศบาล 

เพ่ือสนบัสนุนกลุ่มอาชีพ

และวิสาหกิจชุมชนใน

เขตเทศบาลให้มีความ

เขม้แขง็ 

อุดหนุนงบประมาณแก่

กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจ

ชุมชนในเขตเทศบาล 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จาํนวนโครงการท่ี

ไดรั้บเงินอุดหนุน 

กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจ

ชุมชนในเขตเทศบาลมี

ความเขม้แขง็ 

งานพฒันา

ชุมชน 

7. อุดหนุนคณะ 

กรรมการชุมชนใน

เขตเทศบาลตาํบล

ร่อนพิบูลย ์

-เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนิน 

งานของคณะกรรมการ

ชุมชนตามอาํนาจหนา้ท่ี 

ตามระเบียบ กฎหมาย

กาํหนด 

-เพ่ือเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ในชุมชน 

อุดหนุนงบประมาณ

ให้แก่คณะกรรมการ

ชุมชนทั้ง 10 ชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนชุมชนท่ี

ไดรั้บเงินอุดหนุน 

คณะกรรมการชุมชน

สามารถดาํเนินงานใน

การพฒันาชุมชนได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ชุมชนเกิดความเขม้แขง็ 

งานพฒันา

ชุมชน 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

8. จดัเก็บสถิติขอ้มูลชุมชน เพ่ือจดัเก็บขอ้มูลดา้น

ต่างๆ สาํหรับการ

จดัทาํแผนพฒันา

ชุมชน 

สาํรวจและจดัเก็บขอ้มูล

ดา้นต่างๆ สาํหรับการ

จดัทาํแผนพฒันาชุมชน 

บนัทึกลงฐานขอ้มูลและ

ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั

ไตรมาสละ 1 คร้ัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนครัวเรือน

ท่ีสามารถเก็บ

ขอ้มูลได ้

สามารถนาํขอ้มูลท่ีได้

จดัเก็บมาใชใ้นการ

จดัทาํแผนพฒันาได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

งานพฒันา

ชุมชน 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกกรรมการชุมชนใน

เขตเทศบาลตาํบลร่อน

พิบูลย ์

-เพ่ือส่งเสริมให้

ชุมชนไดมี้ส่วนร่วม

ในการบริหารจดัการ 

แกไ้ขปัญหาและ

วางแผนพฒันาชุมชน

โวยตนเอง 

-เพ่ือเสริมสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชน 

จดัประชุมเลือกกรรมการ

ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 

10 ชุมชน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สามารถจดัตั้ง

กรรมการชุมชน

ครบทั้ง 10 ชุมชน 

-ประชาชนในชุมชนได้

มีส่วนร่วมในการ

บริหารจดัการแกไ้ข

ปัญหา และการวางแผน

พฒันาชุมชนดว้ยตนเอง 

-ชุมชนเกิดความ

เขม้แขง็ 

งานพฒันา

ชุมชน 
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 2.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. จดัหาป้ายส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวในเขตเทศบาล 

(เสนอโดยชุมชนวดัเทพ

นมเชือด) 

เพ่ือประชาสัมพนัธ์

สถานท่ีสาํคญัใน

ทอ้งถ่ินให้เป็นท่ีรู้จกั 

จดัหาป้ายประชาสัมพนัธ์

การท่องเท่ียวเชิง

ประวติัศาสตร์ในเขต

เทศบาล เช่นถํ้าพระราหู 

เจดียว์ดัเขานอ้ย ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

นกัท่องเท่ียวท่ี

เพ่ิมมากขึ้น 

สถานท่ีท่องเท่ียวเป็นท่ี

รู้จกัมากขึ้นในวงกวา้ง 

กองช่าง 
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2.3 แผนงานการพานิชย์ 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. จดัตั้งสถานธนานุ

บาลเทศบาลตาํบล

ร่อนพิบูลย ์

เพ่ือเป็นการ

ดาํเนินกิจการเทศ

พานิชยท่ี์สามารถ

ให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนในการ

เขา้ถึงแหล่ง

เงินทนุดอกเบ้ียตํ่า 

- ตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาลตาํบล

ร่อนพิบูลย ์จาํนวน 1 แห่งโดยทาํการ

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 2 

ชั้น กวา้ง 12 ม. ยาว 18 ม. สูง 9 ม.หรือ

พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 216 ตร.ม. พร้อมโรง

จอดรถกวา้ง 5 ม. ยาว 5 ม. สูง 4.26 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 25.75 ตร.ม. เท

ลานคอนกรีตขนาดไม่นอ้ยกว่า 619.99 

ตร.ม. พร้อมก่อสร้างร้ัวกาํแพงสูง 2.30 

ม. ยาว 105 ม. ตามแบบท่ีเทศบาล ฯ 

กาํหนด 

- จดัหาวสัดุอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สาํหรับ

ใชใ้นการปฏิบติังานของสถานธนานุ

บาล จดัหาทุนหมุนเวียนทุนสาํรองใน

การบริหารกิจการสถานธนานุบาล (เม่ือ

ไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน จ.ส.ท. ให้

จดัทาํตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลตาม

หลกัเกณฑท่ี์กระทรวงมหาดไทย

กาํหนด 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 จาํนวน

ผูใ้ชบ้ริการ

สถานธนานุ

บาลต่อปี 

สามารถบรรเทา

ความเดือดร้อนดา้น

การเงินแก่

ประชาชนและนาํ

ผลกาํไรท่ีไดไ้ป

พฒันาทอ้งถ่ิน 

สป./กองคลงั/

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพฒันาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  6.การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3. การพฒันาสังคมและคุณภาพชีวิต 

     3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านกฬีา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. จดังานวนัเด็ก

แห่งชาติ 

เพ่ือให้เด็ก  เยาวชน  

ตระหนกัถึงความสาํคญั

ของตนเอง  กลา้แสดงออก

อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความ

รัก  สามคัคี 

-จดัเวทีการแสดง 

-จดัซุม้นิทรรศการ 

-จดักิจกรรมพฒันาการเด็ก

ในทุกๆดา้น 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ร้อยละของ

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

เด็ก  และเยาวชนเห็น

ความสาํคญัของ

ตนเองและกลา้

แสดงออกในส่ิงท่ี

ถูกตอ้ง 

กองการศึกษา 

2. จดัการแข่งขนักีฬา

เด็ก  เยาวชน และ

ประชาชนเทศบาล

ตาํบลร่อนพิบูลย ์

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ

พลานามยัและใชเ้วลาว่าง

ให้เป็นประโยชนห่์างไกล

อบายมุข 

จดัการแข่งขนั กีฬาเด็ก  

เยาวชน และประชาชนใน

เขตเทศบาล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สถิติ/ผลการ

แข่งขนัเทียบกบัปี

ท่ีผา่นมา 

เด็ก เยาวชน

ประชาชน หนัมาเล่น

กีฬามากขึ้น และ มี

สุขภาพแขง็แรง 

กองการศึกษา 

3. จดัการแข่งขนัและ

จดัส่งกีฬาประเภท

ต่างๆเขา้ร่วมการ

แข่งขนั 

เพ่ือสนบัสนุนการเล่นกีฬา

แก่เด็ก เยาวชนและ

ประชาชน 

จดัการแข่งขนัหรือส่ง

นกักีฬา/ทีมกีฬาเขา้ร่วมการ

แข่งขนักีฬารายการต่างๆ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผลการแข่งขนัใน

แต่ละชนิดกีฬาท่ี

จดัการแข่งขนั

หรือเขา้ร่วมการ

แข่งขนั 

เด็ก  เยาวชน  และ

ประชาชน สนใจเล่น

กีฬาและมีสุขภาพ

แขง็แรง 

กองการศึกษา 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

4. จดักิจกรรม 

เขา้ค่ายคุณธรรม

จริยธรรม 

เพ่ือทกัษะในการดาํรงชีวิต

และการปรับตวัเขา้กบั

สังคมแก่เด็กและเยาวชน 

จดักิจกรรมค่ายคุณธรรม

จริยธรรมจาํนวนไม่นอ้ย

กว่า  

1 รุ่น/ปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

 

เด็กและเยาวชนเกิด

การเรียนรู้ มี

ประสบการณ์และ

ทกัษะในการดาํเนิน

ชีวิตมากขึ้น 

กองการศึกษา 

5. งานประเพณีแห่ผา้

ขึ้นธาตุ  

(วดัเขานอ้ย) 

เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียม

อนัดีงามของทอ้งถ่ินและ จ. 

นครศรีธรรมราช 

 

เขา้ร่วมกิจกรรมแห่ผา้ขึ้น

ธาตุในวนัมาฆบูชา ณ วดั

เขานอ้ย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ประชาชนไดร่้วมกนั

อนุรักษว์ฒันธรรม 

อนัดีงาม 

กองการศึกษา 

6. จดังานประเพณี

ทาํบุญตกับาตรเน่ือง

ในโอกาสวนัขึ้นปี

ใหม่ 

 

เพ่ือใหป้ระชาชนไดร่้วมสืบ

ทอดขนบธรรมเนียม

ประเพณีอนัดีงามและเกิด

ความเป็นสิริมงคล 

จดัให้มีกิจกรรม 

ตกับาตรโดยนิมนต์

พระภิกษุสงฆม์าร่วม

บิณฑบาต 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

 

ประชาชนไดร่้วม

อนุรักษว์ฒันธรรม

ประเพณีอนัดีงาม  

 

กองการศึกษา 

7. จดังานประเพณีลอย

กระทง 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์

ประเพณีวฒันธรรมให้คง

อยูสื่บไป 

จดัให้มีสถานท่ีลอยกระทง  

จดัการประกวดธิดานพมาศ  

ประกวดกระทง ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

 

ประชาชนทัว่ไปมี

ส่วนร่วมสืบสาน

ประเพณีอนัดีงาม 

กองการศึกษา 

 

 

 

8. สร้างภูมิคุม้กนัทาง

สังคมในมิติ

วฒันธรรม 

เพ่ือสร้างการรับรู้และเขา้ใจ

ในการสร้างภูมิคุม้กนัทาง

สังคม 

จดัอบรมใหค้วามรู้แก่

เยาวชนและผูป้กครอง 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมี

ความรู้เท่าทนั

ภาวการณ์ทางสังคม 

กองการศึกษา 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

9. จดังานประเพณี

สงกรานตแ์ละวนั

กตญั�ู 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษไ์ว้

ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณี

อนัดีตระหนกัในคุณค่าของ

ผูสู้งอายเุสริมสร้าง

ความสัมพนัธ์ในครอบครัว

และชุมชน 

จดัให้มีการสรงนํ้า

พระพุทธรูป  พระสงฆ ์ 

รดนํ้าขอพรผูสู้งอาย ุ 

สุขภาพดี ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

 

เกิดการสืบสาน

วฒันธรรมประเพณี

อนัดีงาม  และ

ความสัมพนัธ์อนัดีแก่

สถาบนั  ครอบครัว  

ชุมชน 

กองการศึกษา 

10. จดังานประเพณีหล่อ

เทียนพรรษา 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์

ประเพณีวฒันธรรมอนัดี

งามให้คงอยูสื่บไป 

1.หล่อเทียนพรรษา จาํนวน 

5 ตน้ 

2. สมโภชน์เทียนพรรษา

จาํนวน 5 ตน้ 

3.จดัขบวนแห่เทียนพรรษา

ไปยงัวดัต่างๆในเขต

เทศบาลจาํนวน 5 วดั 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

ร้อยละของ

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

 

ประชาชน    ไดร่้วม

อนุรักษแ์ละสืบสาน

ประเพณีวฒันธรรม

อนัดีงาม 

กองการศึกษา 

11. จดัทาํหมรับงาน

ประเพณีเทศกาล

เดือนสิบ 

เพ่ือส่งเสริมประเพณีอนัดี

งามของทอ้งถ่ิน 

อุดหนุนงบประมาณในการ

จดัขบวน 

แห่หมรับ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

อนุรักษป์ระเพณีอนัดี

ของทอ้งถ่ิน 

กอง

การศึกษา/ 

อ.ร่อนพิบูลย ์

12. ประเพณีมาฆบูชาแห่

ผา้ขึ้นธาต ุ

เพ่ือส่งเสริมประเพณีอนัดี

งามของทอ้งถ่ิน 

อุดหนุนงบประมาณในการ

ร่วมกิจกรรมแห่ผา้ขึ้นธาตุ 

ณ  วดัพระมหาธาตุฯ 

9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 ร้อยละของ

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ไดสื้บสานกิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนา 

กอง

การศึกษา/ 

อ.ร่อนพิบูลย ์
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

13. งานประเพณีลากพระ เพ่ือเป็นการส่งเสริม

และอนุรักษว์ฒันธรรม

ประเพณีอนัดีงามของ

ทอ้งถ่ิน 

อุดหนุนงบประมาณเพ่ือให้ใน

การจดังานประเพณีลากพระ 

เช่นกิจกรรมการแสดงบนเวที  

นิทรรศการ  หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 

การตกแต่งเรือพนมพระฯลฯ -

วดัเทพนมเชือด  -วดัพิศาล

นฤมิต -วดัจีบประดิษฐ์  

-วดัสุวรรณรังษี -วดัเขานอ้ย 

วดัละ 12,000 บาท 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

 

ไดสื้บสานกิจกรรม

ทางพระพุทธศาสนา 

กองการศึกษา 

14. ประเพณีถือศีลกินเจ เพ่ือส่งเสริมประเพณี

อนัดีงามของทอ้งถ่ิน 

อุดหนุนงบประมาณในการจดั

งานประเพณีถือศีลกินเจ ศาล

เจา้พระ 108 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

 

ร่วมกนัอนุรักษแ์ละ

สืบสานประเพณีของ

ทอ้งถ่ิน 

กอง

การศึกษา/

ศาลเจา้พระ

108 

15. ประเพณีสาํคญัอ่ืน ๆ 

ตามหนงัสือส่ังการ

และหรือท่ีทอ้งถ่ิน

กาํหนดขึ้น 

เพ่ือส่งเสริมประเพณี

อนัดีงามของทอ้งถ่ิน 

เขา้ร่วมงานประเพณีต่าง ๆ ตาม

หนงัสือ 

ส่ังการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

ร่วมกนัอนุรักษแ์ละ

สืบสานประเพณีของ

ทอ้งถ่ิน 

กองการศึกษา 
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3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. งานรัฐพิธี พระราช

พิธี และวนัสาํคญั

ของชาติ 

เพ่ือให้การจดังานรัฐพิธี

ดาํเนินไปดว้ยความ

เรียบร้อย แสดงออกถึง

ความจงรักภกัดี 

 

จดัเตรียมการดาํเนินงานเพ่ือ

จดังานรัฐพิธีต่างๆ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของงานรัฐ

พิธีท่ีดาํเนินการ

ไดส้าํเร็จสมบูรณ์ 

การดาํเนินงานรัฐพิธี

และงานกิจกรรม

ต่างๆ ดาํเนินไปดว้ย

ความเรียบร้อย 

สป. 

(งานธุรการ) 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานฯ  2.การพฒันาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 

ข.ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4.การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

     4.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 

 4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. 

 

 

 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น

นางบูรณ์ – ศาลาไฟไหม ้  ม.

10 

เพ่ือใหป้ระชาชน

มีถนนท่ีได้

มาตรฐานในการ

คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 

2.50 ม. ยาว 195 ม. หนา 0.15 

ม. หรือพ้ืนท่ีไม่ร้อยกว่า 

487.50 ตรม. ตามแบบท่ี

เทศบาลฯ กาํหนด 

482,400 482,400 482,400 482,400 482,400 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น

นางบูรณ์ ระยะท่ี 2  

ม.10 

เพ่ือใหป้ระชาชน

สัญจรอยา่ง

สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง3 ม. 

ยาว 213 ม. หนา 0.15 ม. ตาม

แบบท่ีเทศบาลฯ กาํหนด 

485,000 485,000 485,000 485,000 485,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหลก็สายขา้งบา้นนางอาํพนั 

ม.12 

เพ่ือใหป้ระชาชน

มีถนนท่ีได้

มาตรฐานในการ

คมนาคม 

โดยทาํการปรับเกล่ียคนัทาง

เดิม แลว้ทาํการก่อสร้างถนน 

คสล. ผิวจราจรกวา้งเฉล่ีย 3 

ม. ยาว 29 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหลก็

ไม่นอ้ยกว่า 87 ตร. ม. ไหลา

ทางถมหินคลุก กวา้งเฉล่ีย

ขา้งละ 0.20 ม. ตามแบบท่ี

เทศบาล ฯ กาํหนด 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

4. ก่อสร้างถนน คสล. สาย

บา้นนายประพร บุญแกว้ 

(ข่อย) ม.7 

เพ่ือใหป้ระชาชน

มีถนนท่ีได้

มาตรฐานในการ

คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง 

3 ม ยาว 98 ม. ตามแบบท่ี

เทศบาลกาํหนด 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็สายราษฎร์

อุทิศ ม.5 

เพ่ือใหป้ระชาชน

มีเส้นทาง

โทรคมนาคมท่ี

สะดวกรวดเร็ว

ปลอดภยั 

ทาํการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็ผิวจราจรกวา้ง 3 ม. 

ยาว 155 ม. หนา 0.15 ม.  ไหล่

ทางกวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.50 ม. 

ตามแบบท่ีเทศบาลกาํหนด 

380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ในพ้ืนท่ี 

ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมสัญจรท่ี

สะดวกปลอดภยั 

และไดรั้บมาตรฐาน 

กองช่าง 

6. ก่อสร้างถนน คสล. สาย

บา้นกาํนนัเสถียร   ระยะ

ท่ี 2  ม.1 

เพ่ือใหป้ระชาชน

สัญจรอยา่ง

สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร

กวา้ง 4 ม. ยาว 34 ม. หนา 0.15 

ม. หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่นอ้ยกว่า 

136 ตร.ม. ไหล่ทางถมหินคลุก

กวา้งเฉล่ียขา้งละ 0.50 ม. ตาม

แบบท่ีเทศบาลกาํหนด 

- - - 130,000 130,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

7. ก่อสร้างถนน คสล. สาย

บา้นนายวิชยั ฑียาพงศ ์  

ม.7 (หลงัตลาดใหม่) 

เพ่ือใหป้ระชาชน

สัญจรอยา่ง

สะดวกสบาย 

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร

กวา้ง 4 ม. ยาว 72 ม. หนา 0.15 

ม. หรือพ้ืนท่ี คสล. ไม่นอ้ยกว่า 

288 ตร.ม. ตามแบบท่ีเทศบาล 

ฯ กาํหนด 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

8. ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น

นายชว้ง  ทองทิพย ์ ม.7 

เพ่ือใหป้ระชาชน

มีถนนท่ีได้

มาตรฐานในการ

คมนาคม 

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง4 

ม. ยาว 500 ม. ตามแบบท่ี

เทศบาลฯ กาํหนด  

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

9. ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้น

ป้าพลอ้ยถึงหลุมนํ้าบา้นทา้ย

เรือ ม.12 (เสนอโดยชุมชน

ตลาดร่อน ฯ) 

เพ่ือใหป้ระชาชน

มีถนนท่ีได้

มาตรฐานในการ

คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 3 

ม. ยาว 403 ม. ตามแบบท่ี

เทศบาลฯ กาํหนด 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

10. ก่อสร้างถนน คสล. รอบหลุม

ขยะบา้นทา้ยเรือ ม.12 

(เสนอโดยชุมชนบา้นทา้ย

เรือ) 

เพ่ือใหป้ระชาชน

มีถนนท่ีได้

มาตรฐานในการ

คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4 

ม. ยาว 400 ม. ตามแบบท่ี

เทศบาลฯ กาํหนด 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

11. ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น

นายนายเหิม – บา้นนาง

วาสนา  ม.12 

(เสนอโดยชุมชนปรีชาทอง – 

นาลึก) 

เพ่ือใหป้ระชาชน

มีถนนท่ีได้

มาตรฐานในการ

คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง4 

ม. ยาว 25 ม. ตามแบบท่ี

เทศบาลฯ กาํหนด  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

12. ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบา้น

นางจาํปี  พฒันทรัพย ์ ม.13 

(เสนอโดยชุมชนตลาด

เกษตร) 

เพ่ือใหป้ระชาชน

มีถนนท่ีได้

มาตรฐานในการ

คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง4 

ม. ยาว 50 ม. ตามแบบท่ี

เทศบาลฯ กาํหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

 



75  

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

13. ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย

บา้นนางขาํ ม.7    (เสนอโดย

ชุมชนบา้นเขานอ้ยฯ) 

เพ่ือใหป้ระชาชน

มีถนนท่ีได้

มาตรฐานในการ

คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4 

ม. ยาว 50 ม. ตามแบบท่ี

เทศบาล ฯกาํหนด 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

14. ก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอส

ฟัลทติ์กคอนกรีต วดัเทพนม

เชือด - ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ฯ 

ม.7 

เพ่ือใหป้ระชาชน

มีถนนท่ีได้

มาตรฐานในการ

คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอส

ฟัลทติ์กคอนกรีต ขนาด

กวา้ง 4.20 ม. ยาว 104 ม. 

หนา  0.05 ม. ตามแบบท่ี

เทศบาล ฯ กาํหนด 

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

15. ก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอส

ฟัลทติ์กคอนกรีต สายเลียบ

รางรถไฟ  บา้นวงัไทร ม.7 

เพ่ือใหป้ระชาชน

มีถนนท่ีได้

มาตรฐานในการ

คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอส

ฟัลทติ์กคอนกรีต ขนาด

กวา้ง 5 ม. ยาว 88 ม. หนา  

0.05 ม. ตามแบบท่ีเทศบาล 

ฯ กาํหนด 

230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

16. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส

ฟัลทติ์กคอนกรีตสายบา้นทุ่ง

โหม๊ะ ม.5 

เพ่ือใหป้ระชาชน

มีถนนท่ีได้

มาตรฐานในการ

คมนาคมขนส่ง 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต กวา้ง 

4 ม. ยาว 346 ม. ตามแบบท่ี

เทศบาลฯกาํหนด 

692,000 692,000 692,000 692,000 692,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

17. ก่อสร้างถนน คสล.สายสาม

แยกแสวงคาร์แคร์ - หลุมขยะ  

ม.12  ระยะท่ี 2 

เพ่ือใหป้ระชาชน

มีถนนท่ีได้

มาตรฐานในการ

คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างถนน คสล. กวา้ง 4 

ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม.

ตามแบบท่ีเทศบาลฯ

กาํหนด 

499,000 499,000 499,000 499,000 499,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 



76  

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

18. ก่อสร้างถนน คสล.สายโรง

ยางโกศกัด์ิตลาดเกษตร    ม.

13 

เพ่ือใหป้ระชาชน

มีถนนท่ีได้

มาตรฐานในการ

คมนาคม 

โดยทาํการวางท่อ คสล.Ø 

0.60 ชั้น 3  (มอก) จาํนวน 5 

ท่อน แลว้เกรดเฉล่ียคนัทาง

เดิม ท่ี กม. 0+060 ถึง กม. 

0+105 ถมหินคลุกปรับ

ระดบัหนา 0.15 ม. หรือ

ปริมาณหินคลุกไม่นอ้ยกว่า 

20.25 ลบ.ม. ทาํการ

ก่อสร้างถนน คสล. ผิว

จราจรกวา้งเฉล่ีย 3 ม. ยาว 

211 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหลก็

ไม่นอ้ยกว่า 633 ตร.ม. ไหล่

ทางถมหินคลุกกวา้งเฉล่ีย 

ขา้งละ 0.50 ม. ตามแบบท่ี

เทศบาล ฯ กาํหนด 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 



77  

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

19. ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น

นายประทีป - บา้นนายเอียด 

บา้นนาโพธ์ิ  ม.14 

เพ่ือใหป้ระชาชน

มีถนนท่ีได้

มาตรฐานในการ

คมนาคม 

โดยทาํการร้ือท่อ คสล  เดิม

ออกวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม. 

ชั้น 3 (มอก)จาํนวน 5 ท่อน 

และวางท่อ คสล. Ø 1.00 ม. 

3 (มอก) จาํนวน 6 ท่อน 

แลว้เกรดเฉล่ียคนัทางเดิมท่ี 

กม.0+85 ถึง ม. หรือ

ปริมาณหินคลุกไม่นอ้ยกว่า 

52.20 ลบ.ม. ทาํการ

ก่อสร้างถนนผิวจราจรกวา้ง

เฉล่ีย 3 ม. ยาว 201 ม. หนา  

0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต

เสริมเหลก็ไม่นอ้ยกว่า 603 

ตร.ม. ไหล่ทางถมหินคลุก

กวา้งเฉล่ีย 0.20 ม. ตามแบบ

ท่ีเทศบาลกาํหนด  

498,000 498,000 498,000 498,000 498,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

20. ยกระดบัสายถนนบา้นนาง

พลดั ม.13   (เสนอโดยชุมชน

บา้นป่าชมพู่) 

เพ่ือแกไ้ขปัญหา

นํ้าท่วมขงัพ้ืนผิว

จราจร 

ยกระดบัถนนถว้ยการถม

ดินหินคลุก/ลาดแอสฟัลท ์

ติกคอนกรีต ตามแบบท่ี

เทศบาล ฯ กาํหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

21. ก่อสร้างถนนบุกเบิกหินคลุก

สายบา้น  นายคลอ้ย 

โกศยัพฒัน ์

เพ่ือใหป้ระชาชน

สัญจรอยา่ง

สะดวกสบาย 

ถมดินปรับระดบัพร้อมลงหินคล

กกวา้ง 4 ม. ยาว 540 ม. หนา 0.15 

ม. หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 2,160 

ตร.ม. ตามแบบท่ีเทศบาล ฯ 

กาํหนด 

430,000 430,000 430,000 430,000 430,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

22. ก่อสร้างบุกเบิกถนนสายสาม

แยกศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ ฯ ถึง

ท่ีดินของผูใ้หญ่วีระชยั  ม.7 

เพ่ือใหป้ระชาชน

มีถนนท่ีได้

มาตรฐานในการ

คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างบุกเบิกถนน กวา้ง 4 ม. 

ยาว 500 ม. ตามแบบท่ีเทศบาล ฯ 

กาํหนด 

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

23. ก่อสร้างถนนบุกเบิกถนนสาย

บา้น นายมโนช  วงัไทร-บา้น

นายเหลา ม.7 

เพ่ือใหป้ระชาชน

สัญจรอยา่ง

สะดวกสบาย 

ก่อสร้างบุกเบิกถนน กวา้ง 4 ม. 

ยาว 1,000 ม. ตามแบบท่ีเทศบาล 

ฯ กาํหนด 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

24. ก่อสร้างถนนบุกเบิกบา้นป่า

ชมพู่  ถึงบา้นลุงมัง่  ม.5 

เพ่ือใหป้ระชาชน

สัญจรอยา่ง

สะดวกสบาย 

ก่อสร้างบุกเบิกถนน กวา้ง 4 ม. 

ยาว 500 ม. ตามแบบท่ีเทศบาล ฯ 

กาํหนด 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

25. บุกเบิกถนน บา้นควนศรี ถึง

บา้นนางร่วง ศรีรักษา ม.10 

(เสนอโดยชุมชนสุวรรณรังสี) 

เพ่ือใหป้ระชาชน

มีถนนท่ีได้

มาตรฐานในการ

คมนาคมขนส่ง 

ก่อสร้างบุกเบิกถนนกวา้ง 4 ม. 

ยาว600 ม. ตามแบบท่ีเทศบาลฯ 

กาํหนด 

 

 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 



79  

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

26. ก่อสร้างคูระบายนํ้า คสล. 

ถนนสายตลาดใน ม.12 

เพ่ือให้การระบาย

นํ้ามีประสิทธิภาพ 

ลดปัญหานํ้าท่วมขงั 

ก่อสร้างคูระบายนํ้า คสล. ชาวงท่ี 1 

และช่วงท่ี 3  ทาํการก่อสร้างคู

ระบายนํ้า คสล. ขนาดกวา้งเฉล่ีย 

0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ยาวรวมกนัไม่

ร้อยกว่า 34 ม. ช่วงท่ี 2 ทาํการ

ก่อสร้างคูระบายนํ้า คสล. ขนาด

เฉล่ีย 0.20 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว

รวมกนัไม่ร้อยกว่า 3 ม. ตามแบบ

เทศบาล ฯ กาํหนด 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

การระบายนํ้ามี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

27. ปรับปรุงวางท่อระบายนํ้า 

คสล. ส่ีแยกจานเรียว 

 ม.12 

เพ่ือให้การระบาย

นํ้ามีประสิทธิภาพ 

ลดปัญหานํ้าท่วมขงั 

โดยทาํการวางท่อระบายนํ้า คสล.

ขนาด Ø0.40 ม. ชั้น 3 (มอก) 

จาํนวน 9 ท่อน ยาวรวมกนัทั้งหมด

ไม่นอ้ยกว่า 9 ม. พร้อมฝาตะแกรง

เหลก็ขนาดกวา้ง 0.58 ม. ยาว 1.50 

ม. จาํนวน 1 ฝา และเทพ้ืนคอนกรีต

กวา้งเฉล่ีย 1 ม. ยาว 9 ม. หนา 0.15 

ม. ตามแบบท่ีเทศบาลกาํหนด 

 

 

 

 

 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

การระบายนํ้ามี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

กองช่าง 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

28. ก่อสร้างท่อระบายนํ้า 

คสล. พร้อมบ่อพกัถนน

สายขา้งการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค สาขาร่อนพิบูลย ์

เพ่ือให้การระบาย

นํ้ามีประสิทธิภาพ 

ลดปัญหานํ้าท่วมขงั 

ก่อสร้างท่อระบายนํ้า คสล. ช่องท่ี 1 

ทาํการก่อสร้างบ่อพกั คสล. จาํนวน 

7 บ่อ พร้อมวางท่อระบายนํ้า คสล. 

ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3 (มอก) 

จาํนวน 60 ท่อน ความยาวรวมกนั

ทั้งหมดไม่นอ้ยกว่า 67 ม. และเท

พ้ืนคอนกรีตกวา้งเฉล่ีย 1.60 ม. ยาว 

3 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี

คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกว่า 

4.80 ม  ช่องท่ี 2 ทาํการวางท่อ

ระบายนํ้า คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 

ชั้น 3 (มอก) จาํนวน 7 ท่อน ความ

ยาวรวมกนัทั้งหมดไม่นอ้ยกว่า 7 ม. 

และเทพ้ืนคอนกรีต กวา้งเฉล่ีย 1.60 

ม. ยาว 3 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี

คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ยกว่า 

4.80 ม. ตามแบบท่ีเทศบาล ฯ 

กาํหนด  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

การระบายนํ้ามี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

29. ก่อสร้างคูระบายนํ้า คสล. 

ถนนสายหนา้โรงเรียน

ดรุณศึกษา ม.7 

เพ่ือให้การระบาย

นํ้ามีประสิทธิภาพ 

ลดปัญหานํ้าท่วมขงั 

ทาํการก่อสร้างคูระบายนํ้า คสล. 

กวา้ง 0.30 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว

รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 104 ม. ตาม

แบบท่ีเทศบาลกาํหนด 

375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

การระบายนํ้ามี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

กองช่าง 



81  

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

30. วางท่อระบายนํ้าซอยบา้น

ป้าแดง  ขนมจีน ม.13 

เพ่ือให้การระบาย

นํ้ามีประสิทธิภาพ 

แกปั้ญหานํ้าท่วมขงั 

วางท่อระบายนํ้า ขนาด Ø ไม่นอ้ย

กว่า 0.40 ม. ตามแบบท่ีเทศบาลฯ 

กาํหนด 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

31. วางท่อระบายนํ้าส่ีแยก

ร่อนพิบูลยไ์ปทางเขาชุม

ทอง – สุดเขตเทศบาล ม.

13 

เพ่ือให้การระบาย

นํ้ามีประสิทธิภาพ 

แกปั้ญหานํ้าท่วมขงั 

วางท่อระบายนํ้า ขนาด Ø ไม่นอ้ย

กว่า 0.40 ม. ตามแบบท่ีเทศบาลฯ 

กาํหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

32. ก่อสร้างคูระบายนํ้า

ภายในชุมชนบา้นป่าชมพู่ 

ม.7 

(เสนอโดยชุมชนบา้นป่า

ชมพู่) 

เพ่ือให้การระบาย

นํ้ามีประสิทธิภาพ 

แกปั้ญหานํ้าท่วมขงั 

ก่อสร้างท่อระบายนํ้าตามแบบของ

เทศบาล จาํนวน 5 จุด 

-ซ.บา้นจ่าเกษม 

-ซ.พูนทรัพย ์

-ซ.บา้นลุงเชือบ 

-ซ.บา้นป้าแดง 

-ซ.ศาลาขี้ เหลก็ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

การระบายนํ้ามี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

33. ก่อสร้างรางระบายนํ้า 

สายบา้นทุ่งโหม๊ะ  ม.5 

เพ่ีอระบายนํ้าท่ีท่วม

ขงัในช่วง ฤดูฝน 

ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตวัวี

พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม. และ

บ่อพกั คสล. ยาว 200 ม. ตามแบบท่ี

เทศบาล ฯ กาํหนด 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

การระบายนํ้ามี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 



82  

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

34. ก่อสร้างรางระบายนํ้าขา้ง

บา้นนายสมพร ใตส้ายไฟ

ลิกไนต ์ม.13   (เสนอโดย

ชุมชนตลาดเกษตร) 

เพ่ือให้การระบาย

นํ้ามีประสิทธิภาพ

ลดปัญหานํ้าท่วมขงั 

ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล. รูปตวัวี

พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.60 ม. และ

บ่อพกั คสล. ยาว 227 ม. ตามแบบท่ี

เทศบาล ฯ กาํหนด 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

35. ก่อสร้างรางระบายนํ้ารูป

ตวัวีในซอยบา้นไสหยี  

ม.7     (เสนอโดยชุมชน

ตลาดใหม่) 

เพ่ือให้การระบาย

นํ้ามีประสิทธิภาพ

ลดปัญหานํ้าท่วมขงั 

ก่อสร้างรางระบายนํ้า คสล.รูปตวัวี 

พร้อมบ่พกัและวางท่อ คสล. Ø 

0.80 ม. และบ่อพกั คสล. ยาว 234 

ม. ตามแบบท่ีเทศบาล ฯกาํหนด 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละของ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน 

การระบายนํ้ามี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

36. ก่อสร้างคูระบายนํ้าตลาด

สายในฝ่ังซา้ยตั้งแต่บา้น

นายบุญมา พวงทอง ถึง

คลองหนา้วดัจีบประดิษฐ์  

ม.12     (เสนอโดยชุมชน

ตลาดใน-จานเรียว) 

เพ่ือให้การระบาย

นํ้ามีประสิทธิภาพ

ลดปัญหานํ้าท่วมขงั 

ก่อสร้างคูระบายนํ้ารูปตวัวีพร้อม

บ่อพกั คสล. และวางท่อ คสล. Ø 

0.60 ม. . ยาว 340 ม. ตามแบบท่ี

เทศบาล ฯกาํหนด 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละของ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน 

การระบายนํ้ามี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

37. ก่อสร้างคูระบายนํ้า

บริเวณหนา้บา้นนาย

อาํนาจ - สวนหมากบา้น

นายคล่อง ม.12 

(เสนอโดยชุมชนตลาด

ร่อนพิบูลย)์ 

เพ่ือให้การระบาย

นํ้ามีประสิทธิภาพ

ลดปัญหานํ้าท่วมขงั 

ก่อสร้างคูระบายนํ้ารูปตวัวีพร้อม

บ่อพกั คสล. และวางท่อ คสล. Ø 

0.60 ม. สองฝ่ังถนน ยาวขา้งละ 440 

ม. ตามแบบท่ีเทศบาล ฯ กาํหนด 

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ร้อยละของ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน 

การระบายนํ้ามี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

 

 



83  

 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

38. ก่อสร้างท่อระบายนํ้าใน

ชุมชนตลาดในจานเรียว 

ม.12    (เสนอโดยชุมชน

ตลาดใน-จานเรียว) 

เพ่ือให้การระบาย

นํ้ามีประสิทธิภาพ

ลดปัญหานํ้าท่วมขงั 

ก่อสร้างระบาย คสล. กวา้ง 0.40 ลึก 

0.40 ม. ยาว 8.50 ม.ตามแบบท่ี

เทศบาล ฯ กาํหนด 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน 

การระบายนํ้ามี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

39. ก่อสร้างรางระบายนํ้าสาย

หลงัตลาดใหม่หนา้บา้น

ประธานชุมชนจดซอยไส

หยี ม.7 (เสนอโดยชุมชน

ตลาดใหม่) 

เพ่ือให้การระบาย

นํ้ามีประสิทธิภาพ

ลดปัญหานํ้าท่วมขงั 

ก่อสร้างคูระบายนํ้ารูปตวัวีพร้อม

บ่อพกั คสล. และวางท่อ คสล. Ø 

0.60 ม. ยาว 377 ม. ตามแบบท่ี

เทศบาล ฯ กาํหนด 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละของ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน 

การระบายนํ้ามี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

40. จดัทาํและติดตั้งฝาครอบคู

ระบายนํ้าภายในเขต

เทศบาล 

เพ่ือให้การสัญจรไป

มาสะดวกปลอดภยั

ไร้อุบติัเหตุ  

จดัทาํและติดตั้งฝาครอบคูระบายนํ้า

ภายในเทศบาล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน 

การระบายนํ้ามี

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

41. ก่อสร้างร้ัวรอบบริเวณ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็

เทศบาลตาํบลร่อนพิบูลย ์

เพ่ือความปลอดภยั

ในทรัพย ์และแนว

เขตของศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็ 

ก่อสร้างร้ัวคาวบอย แบบ 3 ชั้น 

กวา้ง 2.50 ม. สูง 1.2 ม. ยาว 335 ม. 

พร้อมก่อสร้างประตูร้ัวแบบ 3 ชั้น 

ทางเขา้ – ออก ขนาดกวา้ง 6 ม. สูง 

1.20 ม จาํนวน 2 บาน ตามแบบท่ี

เทศบาลฯ กาํหนด 

370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 มีร้ัวรอบ

บริเวณพ้ืนท่ี

ของศนูย์

พฒันาเด็ก

เลก็ 

ศพด.เทศบาลมีเขต

บริเวณท่ีชดัเจน มี

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ป้องกนั

อตัรายท่ีอาจจะเกิด

ขึ้นกบัเด็กและ

ทรัพยสิ์น 

กอง

การศึกษา 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

 เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

42. ต่อเติมอาคารตลาดสด

เทศบาลตาํบลร่อนพิบูลย ์

(ตลาดใหม่) 

ความสะดวกสบาย 

และเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

โดยทาํต่อเติมอาคารตลาดสด

เทศบาล (ตลาดใหม่) กวา้ง 7 ม. สูง 

7.07 ม. ยาว 22.50 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่

นอ้ยกว่า 157.50 ตรม.ตามแบบท่ี

เทศบาลฯ กาํหนด 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 อาคารตลาด

สดท่ีต่อเติม

ตามแบบท่ี

เทศบาล

กาํหนด 

ตลาดสดเทศบาล 

ตาํบลร่อนพิบูลยมี์ 

ทศันียภาพท่ี

สวยงามไม่ทรุดโทร

สามารถใช้

ประโยชน์ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

กอง

สาธารณสุข 

43. ปรับปรุงหอ้งนํ้าตลาดสด

เทศบาลตาํบลร่อนพิบูลย ์

(ตลาดใหม่)    ม. 7 

เพ่ือความ

สะดวกสบายจาก

การบริการห้องนํ้า 

ขดุร้ือเปล่ียนถงับาํบดันํ้าเน่าเสีย ไฟ

เบอร์กลาสทรงแคปซูล แบบไม่เติม

อากาศ ขนาก 15,000 ลิตร จาํนวน 1 

ถงั และเปล่ียนอุปกรณ์ภายใน

ห้องนํ้าตลาดสด ห้องนํ้าคนพิการ 

ตามแบบท่ีเทศบาลกาํหนด 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกสบาย

จากบริการห้องนํ้า 

กอง

สาธารณสุข 

44. ปรับปรุง/ต่อเติม/ก่อสร้าง

อาคารเอนกประสงคเ์พ่ือ

ใชป้ระโยชน์สาธารณะใน

ชุมชน 

เพ่ือใหป้ระชาชนใน

ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การพฒันาชุมชน 

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์คสล. 

ชั้นเดียวกวา้ง 5 ม. ยาว 12 ม. หนา

เฉล่ีย 5 ม. ยาว 12 ม. บริเวณหลุม

ดบัเพลิงเก่าบา้นทา้ยเรือ ม.12 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 จาํนวนคร้ัง

ของการใช้

งานต่อปี

จาํนวน

ประชาชน

ท่ีมาใชง้าน 

ประชาชนมีสถานท่ี

สาํหรับจดักิจกรรม

ในชุมชน 

กองช่าง 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

45. ก่อสร้างลานแอส

ฟัลทติ์กคอนกรีต

หนา้ รร. ดรุณศึกษา 

ม.7 

เพ่ือให้มีแอสฟัลทติ์

กคอนกรีตท่ีสามารถ

รองรับกบัจาํนวน

ประชาชนไดอ้ยา่ง

เพียงพอและช่วยให้เกิด

ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

ทาํการก่อสร้างลานแอส

ฟัลทติ์กคอนกรีต กวา้ง 9 ม. 

ยาว 35 ม. หนา 0.05 ม. ตาม

แบบท่ีเทศบาลกาํหนด 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ในพ้ืนท่ี 

มีการจดัระเบียบ

จราจร จดุจอดรถ ท่ี

เป็นระเบียบและ

ประสิทธิภาพมาก

ย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

46. ก่อสร้างจุดกลบัรถ

และทางเทา้บริเวณ

ศาลเจา้พระ 108 ม.12 

(เสนอโดยชุมชน

ตลาดร่อนพิบูลย)์ 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีถนน

ท่ีไดม้าตรฐานในการ

คมนาคมขนส่ง 

สร้างจุดกลบัรถและทางเขา้

ตามแบบท่ีเทศบาล ฯ 

กาํหนด 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 

47. ซ่อมแซมถนนภายใน

เขตเทศบาล (เสนอ

โดยชุมชนบา้นป่า

ชมพู่ , ชุมชนวดัเทพ

พนมเชือด , ชุมชน

ตลาดร่อน ) 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีถนน

ท่ีไดม้าตรฐานในการ

คมนาคมและช่วย

แกปั้ญหาความ

เดือดร้อนของ

ประชาชนผูท่ี้ใชสั้ญจร

ไปมาไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

ซ่อมแซมถนนภายในเขต

เทศบาลท่ีชาํรุดทรุดโทรม 

เป็นหลุม เป็นบ่อให้อยูใ่น

สภาพดี  

 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกในการ

คมนาคม 

กองช่าง 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

48. ปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บา้น 

ชุมชนทา้ยเรือ 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้า

ใชอ้ยา่งเพียงพอและ

ทัว่ถึง 

ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บา้น 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนมีนํ้าใช้

อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

49. ปรับปรุงระบบ

ประปาหมู่บา้น 

ชุมชนปรีชาทอง – 

นาลึก 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้า

ใชอ้ยา่งเพียงพอและ

ทัว่ถึง 

ปรับปรุงระบบประปา

หมู่บา้น 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนมีนํ้าใช้

อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

50. ขดุเจาะบ่อบาดาล

ภายในชุมชนทัว่เขต

เทศบาล 

เพ่ือแกปั้ญหานํ้าขาด

แคลนอุปโภคบริโภค 

ภายในชุมชน 

ขดุเจาะบ่อนํ้าบาดาล ขนาด Ø 

ไม่นอ้ยกว่า 6 น้ิว ความลึกไม่

นอ้ยกว่า 150 ม. พร้อมติดตั้ง

เคร่ืองสูบนํ้าจาํนวน 1 เคร่ือง

ตามแบบท่ีเทศบาล ฯ กาํหนด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละความพึง

พอใจของ

ประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภคได้

ตลอดปี 

กองช่าง 

51. ก่อสร้างโรงเรือน

สาํหรับติดตั้งเคร่ือง

กรองนํ้าด่ืมให้กบั

ชุมชนภายในเขต

เทศบาล 

 

 

-เพ่ือใชเ้ป็นสถาน 

ท่ีติดตั้งเคร่ืองกรองนํ้า

ด่ืมให้กบัชุมชน

ภายในเขตเทศบาล 

-เพ่ือใหเ้คร่ืองกรอง

นํ้าด่ืมท่ีติดตั้งให้กบั

ชุมชนมีอายกุารใช้

งานท่ียาวนานขึ้น 

ก่อสร้างโรงเรือนสาํหรับ

ติดตั้งเคร่ืองกรองนํ้าด่ืมให้กบั

ชุมชนภายในเขตเทศบาล 

รายละเอียดรูปแบบตามท่ี

เทศบาลตาํบลร่อนพิบูลย์

กาํหนด 

 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้าง

โรงเรือน

สาํหรับติดตั้ง

เคร่ืองกรองนํ้า

ด่ืมให้กบัชุมชน

ภายในเขต

เทศบาลจาํนวน

ปีละ 2 ชุมชน 

 

-สามารถใชโ้รงเรือน

เป็นสถานท่ีสาํหรับ

ติดตั้งเคร่ืองกรองนํ้า

ด่ืมให้กบัชุมชน 

-เคร่ืองกรองนํ้าด่ืมท่ี

ติดตั้งให้กบัชุมชนมี

อายกุารใชง้านท่ี

ยาวนานขึ้น 

งานพฒันา

ชุมชน 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

52. ต่อเติมศนูย ์อปพร.

และห้องเก็บของ 

และซ่อมแซมอาคาร

ป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั 

เพ่ือใชเ้ป็นศูนย ์ 

อปพร. ของเทศบาล 

และใชใ้นการ

จดัเก็บถงันํ้าสแตน

เลสและอุปกรณ์

อ่ืนๆของงาน

ป้องกนัฯให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

ง่ายต่อการ

ปฎิบติังาน 

ทาํการต่อเติมศนูย ์อปพร. 

ขนาดกวา้ง 3.25 ม. ยาว 

7.15 ม. และขนาดกวา้ง 

2.85 ม. ยาว 4.50 ม. หรือ

พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า  36.05 

ตร.ม. ต่อเติมห้องเก็บของ

ขนาดกวา้ง 2.50 ม. ยาว 

10.30 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่

นอ้ยกว่า 12.80 ตร.ม. 

ทาสีอาคารป้องกนัฯและ

โรงจอดรถพ้ืนท่ีทาสีไม่

นอ้ยไม่นอ้ยกว่า 662.00 

ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย

ประชาสัมพนัธ์โครงการ 

รายละเอียดตามรูปแบบ

และรายการท่ีเทศบาล

ตาํบลร่อนพิบูลยก์าํหนด 

350,000 350,000 - - - มีศูนย ์อปพร. 

ของเทศบาลตาํบล

ร่อนพิบูลย ์

จาํนวน 1 แห่ง 

อปพร. ในสังกดั

เทศบาลตาํบลร่อน

พิบูลยมี์ศูนย ์อปพร. 

เพ่ือใชใ้นการ

ดาํเนินงาน ประสาน 

งานกิจการ อปพร. ของ

สมาชิกและมีความ

สะดวกในการนาํ

ครุภณัฑม์าใชเ้ป็น

สัดส่วน มีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย ง่าย

ต่อการดูแลรักษา 

งานป้องกนัฯ 
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4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. จดัทาํ/จดัหาพร้อม

ติดตั้งป้ายส่งเสริม

สถานท่ีท่องเท่ียวใน

เขตเทศบาล 

เพ่ือเป็นการ

ประชาสัมพนัธ์

สถานท่ีท่องเท่ียว

ให้เป็นท่ีรู้จกั 

จดัหา/จดัทาํพร้อมติดตั้งป้าย

ประชาสัมพนัธ์แนะนาํสถานท่ี

ท่องเท่ียวต่างๆในเขตเทศบาล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ

นกัท่องเท่ียวท่ี

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนผูสั้ญจร

ผา่นไดรู้้จกัสถานท่ี

ท่องเท่ียวในเขต

เทศบาลมากย่ิงขึ้น 

กองช่าง 

2. จดัทาํ/จดัหาพร้อม

ติดตั้งป้ายบอกช่ือ

ซอย / ถนนในเขต

เทศบาลตาํบลร่อน

พิบูลย ์

เพ่ือเป็นการ

ประชาสัมพนัธ์

เกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

สวยงาม 

จดัทาํ/จดัหาพร้อมติดตั้งป้ายบอก

ช่ือซอย/ถนนในเขตเทศบาล

ตาํบลรายละเอียดตามรูปแบบ

และรายการท่ีเทศบาลตาํบลร่อน

พิบูลย ์กาํหนด 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละความพึง

พอใจของ

ประชาชนใน

เขตพ้ืนท่ี 

ตรอก/ซอย/ถนน 

ต่างๆ มีความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 

3. จดัทาํ/จดัหาพร้อม

ติดตั้งป้ายยินดี

ตอ้นรับในเขต

เทศบาล (ถนนสาย

หลกัและสายรอง) 

เพ่ือเป็นการ

ประชาสัมพนัธ์

เกิดความเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

สวยงาม 

จดัทาํ/จดัหาพร้อมติดตั้งป้ายยินดี

ตอ้นรับเขตเทศบาล (ถนนสาย

หลกัและถนนสายรอง) จาํนวน 8 

ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบท่ี

เทศบาล  ฯ กาํหนด 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน 

ประชาชนและผูท่ี้

สัญจรไปมาได้

สามารถทราบแนว

เขตเทศบาลท่ี

ชดัเจน 

กองช่าง 

4. ปรับปรุงภูมิทศัน์ใน

เขตเทศบาล (เสนอ

โดยชุมชนวดัเทพนม

เชือด , ตลาดร่อน

พิบูลย)์ 

 

เพ่ือให้เทศบาล

ตาํบลร่อนพิบูลยมี์

สภาพภูมิทศัน์ท่ี

สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทศัน์ถนนสายต่าง ๆ 

ในเขตเทศบาล ฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ

ความพึงพอใจ

ของประชาชน

ในพ้ืนท่ี 

สภาพภูมิทศัน์ของ

เทศบาลมีความ

สวยงามเป็น

ระเบียบ 

กองช่าง 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

5. อุดหนุนขยายเขตระบบ

จาํหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ

บริเวณถนนขา้งบา้นนาย

โชติ 

เพ่ือใหป้ระชาชนมี

ไฟฟ้าสาธารณะใชอ้ยา่ง

ทัว่ถึง 

ขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

-บริเวณถนนขา้งบา้นนาย

โชติ 

37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 ร้อยละของความ

พึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อยา่งทัว่ถึง/ลดปัญหา

อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

6. อุดหนุนขยายเขตระบบ

จาํหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ 

บริเวณถนนขา้งบา้นนาง

เต้ียง 

เพ่ือใหป้ระชาชนมี

ไฟฟ้าสาธารณะใชอ้ยา่ง

ทัว่ถึง 

ขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

-บริเวณถนนขา้งบา้นนาง

เต้ียง 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของความ

พึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อยา่งทัว่ถึง/ลดปัญหา

อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

7. อุดหนุนขยายเขตระบบ

จาํหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ 

บริเวณถนนตลาดใหม่ – 

นาโพธ๋ิ 

เพ่ือใหป้ระชาชนมี

ไฟฟ้าสาธารณะใชอ้ยา่ง

ทัว่ถึง 

ขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

- บริเวณถนน-ถนนตลาด

ใหม่ – นาโพธ๋ิ 

148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 ร้อยละของความ

พึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อยา่งทัว่ถึง/ลดปัญหา

อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

กองช่าง 

8. อุดหนุนงบประมาณเพ่ือ

ขยายเขตประปา 

(เสนอโดยชุมชนป่าชมพู่ 

, บา้นเขานอ้ย , วงัไทร , 

ตลาดใหม่ , สุวรรณรังสี , 

ตลาดร่อนพิบูลย)์ 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภค อยา่ง

เพียงพอ 

อุดหนุนงบประมาณแก่การ

ประปาส่วนภูมิภาคในการ

ขยายเขตระบบประปาใน

เขตพ้ืนท่ีเทศบาลตามท่ี

ประชาชนร้องขอ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละความพึง

พอใจของ

ประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

ประชาชนมีนํ้า

อุปโภค บริโภค อยา่ง

เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

9. บาํรุงรักษาระบบระบาย

นํ้า คู คลองภายในเขต

เทศบาล 

เพ่ือป้องกนัและ

แกปั้ญหาท่อ คู คลอง 

รางระบายนํ้า อุดตนั ต้ืน 

เขินป้องกนันํ้าท่วมขงั

ในฤดูฝน 

ขดุลอก ทาํความสะอาด ท่อ

คู คลอง รางระบายนํ้า 

ภายในเขตเทศบาล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึง

พอใจของ

ประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

การระบายนํ้าและการ

ไหลของนํ้าคล่องตวั

ไม่เกินปัญหานํ้าท่วม

ขงั 

กองช่าง / กอง

สาธารณสุข 

10. 

 

 

จดัซ้ือเคร่ืองเล่นสาํหรับ

เด็กติดตั้งขา้งศาลา

ประชาคมอาํเภอร่อน

พิบูลย ์

เพ่ือให้เด็กไดเ้ล่นออก

กาํลงักาย และ

เสริมสร้างพฒันาการ 

จดัซ้ือเคร่ืองเล่นสาํหรับเด็ก 

พร้อมติดตั้ง  ดงัน้ี 

1. จดัซ้ือชิงชา้ 2 ท่ีนั้ง 

สแตนเลส ขนาด*ยาว*สูง  

1.35*2.10*1.8 จาํนวน 1 

ชุด 

2. จดัซ้ือมา้กระดก 6 สแตน

เลส จาํนวน 1 ชุด 

3. จดัซ้ือชุดนกับินตตะลุย

อากาศ 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 ร้อยละความพึง

พอใจของเด็กและ

เยาวชน 

เด็กและเยาวชนไดมี้

เคร่ืองเล่นออกกาํลงั

กายและส่งเสริม

พฒันาการอยา่ง

เหมาะสม 

กองช่าง 
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4.3 แผนงานการเกษตร 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. 

 

 

ก่อสร้างฝายติดบา้น

ครูสา ม.5 (เสนอโดย

ชุมชนบา้นป่าชมพู่) 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้า

อุปโภค / เพ่ือการเกษตร 

ก่อสร้างฝายนํ้าลน้ (ฝาย

แมว้) 1 จุด 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของความ

พึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนมีนํ้าใช้

อยา่งพอเพียง 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างฝายนํ้าลน้

ใกลบ้า้นนายชา ม.13 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้า

อุปโภค / เพ่ือการเกษตร 

ก่อสร้างฝายนํ้าลน้ (ฝาย

แมว้) 1 จุด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของความ

พึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนมีนํ้าใช้

อยา่งพอเพียง 

กองช่าง 

3. ก่อสร้างฝายชะลอนํ้า

เพ่ือการเกษตร ม.7 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้า

อุปโภค / เพ่ือการเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอนํ้า 1 จุด 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของความ

พึงพอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนมีนํ้าใช้

อยา่งพอเพียง 

กองช่าง 

4. ขดุลอกพร้อมติดตั้ง

คนัดินลาํเหมือง

สาธารณะ บา้นนาลึก 

 ม.7 

เพ่ือช่วยให้การระบายนํ้ามี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ขดุลอกพร้อมติดตั้งคนัดิน

ระยะทาง 400 ม. ตามแบบ

ท่ีเทศบาล ฯ  กาํหนด 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของความ

พึงพอใจของ

ประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

ประชาชนมีนํ้าใช้

อยา่งพอเพียง 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การพฒันาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

     5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. จดังานวนัเทศบาล เพ่ือสร้างขวญั กาํลงัใจ แก่

บุคลากรของเทศบาลสร้าง

ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 

ประชาชนในทอ้งถ่ินได้

ตระหนกัถึงบทบาทและ

ความสาํคญัของการ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

รูปแบบเทศบาลและไดเ้ขา้

มามีส่วนร่วม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนประชาชน

ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

บุคลากรมีขวญัและ

กาํลงัใจในการ

ปฏิบติังาน  

ประชาชนไดมี้ส่วน

ร่วมในการพฒันา 

สป. 

(งานธุรการ) 

2. วนัทอ้งถ่ินไทย เพ่ือร่วมรําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเดจ็พระ

จุลจอมเกลา้ฯ ท่ีมีต่อการ

ปกครองทอ้งถ่ินไทย 

จดักิจกรร / เขา้ร่วมกิจกรรม

วนัทอ้งถ่ินไทย 18 มีนาคม 

ของทุกปี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการได้

รําลึกถึงพระมหา

กรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเดจ็พระ

จุลจอมเกลา้ฯ และให้

ความสาํคญัของ

กิจกรรมท่ีจดัขึ้น 

สป. 

(งานธุรการ) 

3. สนบัสนุน ส่งเสริม 

กิจกรรมตามหนงัสือ

ส่ังการ 

เพ่ือให้มีความพร้อมในการ

ดาํเนินการตามหนงัสือส่ัง

การในเร่ืองต่างๆ 

ดาํเนินกิจกรรมตามท่ีไดรั้บ

แจง้ตามหนงัสือส่ังการ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จาํนวนโครงการท่ี

ไดด้าํเนินการ 

สามารถสนอง

นโยบายของจงัหวดั/

รัฐบาล ไดอ้ยา่ง

ทนัท่วงที 

สป. 

(งานธุรการ) 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

4. จา้งเหมาผูป้ฏิบติั

หนา้ท่ีรักษาความ

ปลอดภยัในสถานท่ี

ราชการ 

เพ่ือดูแลรักษาความ

ปลอดภยัในสถานท่ีราชการ 

จา้งบคุลากรมาปฏิบติัหนา้ท่ี

รักษาความปลอดภยั

สาํนกังานเทศบาล จาํนวน 

1 คน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 รายงานผลการ

ปฏิบติังาน 

อาคารสาํนกังานและ

ทรัพยสิ์นของทาง

ราชการมีความ

ปลอดภยั 

สป. 

(งานธุรการ) 

5. เลือกตั้งสมาชิกสภา

ทอ้งถ่ินและผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน 

เพ่ือให้การดาํเนินการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล

และผูบ้ริหารเทศบาล 

เป็นไปตามกฎหมา ระเบียบ 

ขอ้กาํหนดต่างๆ  

จดัให้มีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาเทศบาลและผูบ้ริหาร

เทศบาล 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จาํนวนสมาชิก

สภาเทศบาลและ

ผูบ้ริหารท่ีได ้

ไดส้มาชิกสภา

เทศบาลและผูบ้ริหาร

ตามความตอ้งการของ

ประชาชน 

สป. 

(งานธุรการ) 

6. อบรมและศึกษาดู

งานเพ่ือพฒันาเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของ

บุคลากรของเทศบาล 

เพ่ือเปิดโลกทศัน์ เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังานของผูบ้ริหาร 

สมาชิกสภา พนกังานและ

ลูกจา้ง 

จดัอบรมและศึกษาดูงาน 

จาํนวน 1 คร้ังต่อปี 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ท่ีไดรั้บความรู้

เพ่ิมขึ้น 

ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 

พนกังานและลูกจา้ง

สามารถนาํส่ิงท่ีได้

จากการเขา้ร่วม

โครงการมาพฒันา

เพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังาน 

สป. 

(งานธุรการ) 

7. มอบรางวลัพนกังาน

และลูกจา้งดีเด่น 

เพ่ือสร้างขวญัและกาํลงัใจ

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีแก่

พนกังานและลูกจา้งผูมี้

ผลงานดีเด่น 

 

มอบประกาศเกียรติคุณ/

ของขวญัของรางวลัแก่

พนกังานและลูกจา้งผูมี้

ผลงานดีเด่น 

 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ความพึงพอใจ

ของพนกังานและ

ลูกจา้งท่ีมีต่อ

โครงการ 

พนกังานและลูกจา้งมี

ขวญัและกาํลงัใจใน

การปฏิบติัหนา้ท่ี เกิด

ความจงรักภกัดีต่อ

องคก์ร 

สป. 

(งานธุรการ) 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

8. อบรมมาตรฐานทาง

คุณธรรม จริยธรรม 

แก่พนกังานและ

ลูกจา้ง 

เพ่ือให้ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ตระหนกั และสามารถนาํ

คุณธรรม จริยธรรม มาใช้

ในการปฏิบติังาน 

จดัให้มีการอบรมมาตรฐาน

ทางคุณธรรม จริยธรรม 

อยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ

ของพนกังานและ

ลูกจา้งท่ีมีต่อ

โครงการ 

องคก์รมีบคุลากรท่ีมี

แนวคิดท่ีถูกท่ีควร 

ะสม อนัจะนาํมาซ่ึง

ประสิทธิภาพของงาน 

สป. 

(งานธุรการ) 

9. อบรมเสริมสร้างการ

ปฏิบติัตน การเป็น

ขา้ราชการท่ีดี เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังาน 

เพ่ือให้พนกังาน และลูกจา้ง

มีการประพฤติ ปฏิบติัตนท่ี

ดีตามขอ้ปฏิบติั กฎ ท่ีวางไว้

และมีระเบียบวินยั 

จดัอบรมอบรมเสริมสร้าง

การปฏิบติัตน การเป็น

ขา้ราชการท่ีดี จาํนวน 1 

คร้ังต่อปี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ

พนกังานและ

ลูกจา้งท่ีมีความรู้ 

เร่ืองการปฏิบติั

ตนเป็นขา้ราชการ

ท่ีดี 

พนกังานและลูกจา้ง

ไดท้ราบถึงขอ้ห้าม

และขอ้ปฏิบติั รวมถึง

ปฏิบติัตนหลีกเล่ียง

ต่อการทาํผิดวินยั การ

ทุจริต 

สป. 

(งานธุรการ) 

10. ปรับปรุงฐานขอ้มูล

ทะเบียนราษฎร 

เพ่ือปรับปรุงฐานขอ้มูลทาง

ทะเบียนราษฎรใหเ้ป็น

ปัจจุบนั 

ปรับปรุงฐานขอ้มูลทะเบียน

ราษฎรปีละ 1 คร้ัง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ

ฐานขอ้มูลท่ีไดรั้บ

การปรับปรุง 

ฐานขอ้มูลทาง

ทะเบียนราษฎรของ

เทศบาลเป็นปัจจบุนั 

สป. 

(งานธุรการ) 

11. พฒันาศูนยข์อ้มูล

ข่าวสารและระบบ

สารสนเทศของ

เทศบาล 

เพ่ือให้การดาํเนินงานของ

ศูนยข์อ้มูลข่าวสารและ

ระบบสารสนเทศมี

ประสิทธิภาพ 

จดัหาดูแลบาํรุงรักษาวสัดุ

อุปกรณ์ สถานท่ีของศนูย์

ขอ้มูลข่าวสาร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จาํนวนประชาชน

ท่ีมาใชบ้ริการ

ศูนยข์อ้มูล

ข่าวสาร 

มีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร

และระบบสารสนเทศ

ท่ีทนัสมยั 

สป. 

(งาน

ประชาสัมพนัธ์) 

12. จา้งเหมาบริการงาน

ติดตามและประเมิน

แผนงาน - โครงการ

ของเทศบาล 

เพ่ือให้งานติดตามและ

ประเมินผลมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น 

จา้งเหมาบริการบคุลากร

ดาํเนินงานติดตามและ

ประเมินผล จาํนวน 1 ราย 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 จาํนวนแผนงาน/

โครงการท่ีไดรั้บ

การติดตาม

ประเมินผล 

งานติดตาม

ประเมินผลมีความ

น่าเช่ือถือมากขึ้น 

สป. 

(งาน

วิเคราะห)์ 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

13. จดัทาํแผนพฒันา

เทศบาล 

เพ่ือให้ไดแ้ผนพฒันาท่ี

ถูกตอ้งตามระเบียบฯ และ

มาจากความตอ้งการของ

ประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

จดัประชุมประชาคมระดบั

ตาํบล คณะกรรมการ

สนบัสนุนฯ คณะกรรมการ

พฒันาฯเพ่ือจดัทาํ

แผนพฒันา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จาํนวน

แผนพฒันาท่ี

ประกาศใชไ้ดท้นั

ตามท่ีระเบียบ

กาํหนด 

เทศบาลมีแผนพฒันา

ท่ีครบถว้นสามารถ

แกปั้ญหาให้

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้

อยา่งเป็นรูปธรรม 

สป. 

(งาน

วิเคราะห)์ 

14. พฒันาระบบเสียง

ตามสาย 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีช่องทาง

ในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร

ไดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกชุมชน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมจุดท่ี

ชาํรุด ติดตั้งเพ่ิมเติมให้

ครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล 

พร้อมจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของการ

รับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารของ

ประชาชนท่ี

เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนไดรั้บฟัง

ขอ้มูลข่าวสารได้

ทัว่ถึงและชดัเจนมาก

ขึ้น 

สป. 

(งาน

ประชาสัมพนัธ์) 

15. ภาษีเคล่ือนท่ีของ

เทศบาลตาํบลร่อน

พิบูลย ์

เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่

ประชาชนท่ีไม่มีเวลาเสีย

ภาษี ณ สนง.เทศบาล และ

เพ่ือลดขั้นตอนระยะเวลา

การทาํงานในการใหบ้ริการ

ประชาชน 

ออกบริการจดัเก็บภาษีนอก

สถานท่ี ตามแผนปฏิบติัการ

ประจาํปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จาํนวนผูม้ารับ

บริการชาํระภาษ ี

เทศบาลมีรายได้

เพ่ิมขึ้น ประชาชน

ไดรั้บความสะดวก 

กองคลงั 

16. จดัทาํและปรับปรุง

แผนท่ีภาษ(ีGIS) และ

ทะเบียนทรัพยสิ์น

(Ltax 3000) 

เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการ

พฒันาทอ้งถ่ินและฐานการ

จดัเก็บภาษีท่ีถูกตอ้ง 

ครบถว้นและเป็นธรรม 

จดัทาํและปรับปรุงขอ้มูล

ระบบแผนท่ีภาษี และ

ทะเบียนทรัพยสิ์น 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จาํนวนแปลงท่ีดิน

และการใช้

ประโยชน์บน

ท่ีดิน 

มีเคร่ืองมือในการ

วางแผนพฒันาและ

เทศบาลมีรายได้

เพ่ิมขึ้น 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

17. จา้งเหมาบริการ

พนกังานบนัทึก

ขอ้มูล 

เพ่ือบนัทึกขอ้มูลในระบบ

เก่ียวกบังานบริหารงานคลงั 

จา้งเหมาบริการพนกังาน

บนัทึกขอ้มมูล จาํนวน 1 

คน 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ผลการปฏิบติังาน

ผา่นเกณฑท่ี์

กาํหนด 

งานต่างๆท่ีทาํการ

บนัทึกผา่นระบบแลว้

เสร็จตามกาํหนด 

กองคลงั 

18. ฝึกอบรมให้ความรู้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติังานดา้นงาน

บริหารการคลงั 

เพ่ือพฒันาเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทาํงาน

ให้แก่เจา้หนา้ท่ี 

จดัให้มีการฝึกอบรมเพ่ือ

เสริมความรู้ความเขา้ใจใน

การปฏิบติังาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมี

ความรู้ความเขา้ใจ

เพ่ิมขึ้น 

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน

มีความรู้ความเขา้ใจ 

สามารถปฏิบติังานได้

ถูกตอ้งตามระเบียบ 

กองคลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97  

 

 

                          รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพ 

เทศบาลตําบลร่อนพบูิลย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานฯ 

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4.การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

     1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 

 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. ปรับปรุงถนนแอสฟัลท ์

ติกคอนกรีต สายวงัไทร – 

สถานีรถไฟร่อนพิบูลย ์(เช่ือม

กบั อบต. ร่อนพิบูลย ์ทางลดัไป

วดัดอนกลาง บา้นโคกแร่ อบต.

ทุ่งโพธ์ ) ม.7 

เพ่ือให้

ประชาชนมี

ถนนท่ีได้

มาตรฐานใน

การคมนาคม 

โดยทาํการขดุร้ือผิวทางเดิมออก

แลว้ทาํการเกรดบดอดัคนัทางเดิม 

ถมหินคลุกบดอดัแน่น หนา 0.15 

ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่นอ้ย

กว่า 660 ลบ.ม. ทาํการ prime coat 

และทางลาดยางแอสฟัลทติ์ก 

คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 4,400 ตร.ม 

ตามแบบท่ีเทศบาลฯ กาํหนด 

 

2,450,000 

(อบจ.) 

2,450,000 

(อบจ.) 

2,450,000 

(อบจ.) 

2,450,000 

(อบจ.) 

2,450,000 

(อบจ.) 

ร้อยละของ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

2. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส

ฟัลทติ์กคอนกรีต สายวดั 

เทพนมเชือด - คล่ืนสถานีวิทย ุ

99  ม.7  (เช่ือมต่อกบั อบต.ร่อน

พิบูลย ์ทางลดัไปอ่างเก็บนบ 3)  

เพ่ือให้

ประชาชนมี

ถนนท่ีได้

มาตรฐานใน

การคมนาคม 

โดยทาํการร้ือผิวจราจรเดิมออก ถม

หินคลุกบดอดัแน่น และลาดยาง

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต ขนาดผิว

จราจรกวา้ง 4.00 ม. ยาว 1,465 ม.  

หรือมีพ้ืนท่ีลาดยางแอสฟัลทติ์ก 

คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 5,860 ตร.ม. 

ตามแบบท่ีเทศบาลฯ กาํหนด 

 

3,400,000 

(อบจ.) 

3,400,000 

(อบจ.) 

3,400,000 

(อบจ.) 

3,400,000 

(อบจ.) 

3,400,000 

(อบจ.) 

ร้อยละของ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองช่าง 

3. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอส

ฟัลทติ์กคอนกรีต และก่อสร้าง

คูระบายนํ้า สายบา้นจ่าเกษม 

เช่ือมต่อคูระบายนํ้าเขต อบต.

ร่อนพิบูลย ์ม.13 

เพ่ือให้

ประชาชนมี

ถนนท่ีได้

มาตรฐานใน

การคมนาคม

และลดปัญหา

นํ้าท่วมขงั 

โดยทาํการก่อสร้างคูระบายนํ้า 

คสล. ยาว 377 ม. ตามระดบัลาดเท 

และทาํการร้ือผิวจราจรเดิมออก ถม

หินคลุกบดอดัแน่น และลาดยาง

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต พ้ืนท่ีลาดยาง

แอสฟัลทติ์กคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 

1,365  ตร.ม. ตามแบบท่ีเทศบาลฯ 

กาํหนด 

 

3,700,000 

(อบจ.) 

3,700,000 

(อบจ.) 

3,700,000 

(อบจ.) 

3,700,000 

(อบจ.) 

3,700,000 

(อบจ.) 

ร้อยละของ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองช่าง 
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ที่ 

 

โครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  

ตัวช้ีวัด 

KPI 

 

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

4. ปรับปรุงซ่อมแซมฝาคูระบาย

นํ้า คสล.ถนนสายบา้นวงัไทร 

และปรับปรุงซ่อมแซมผิว

จราจรแอสฟัสทติ์กคอนกรีต

ถนนสายบา้นวงัไทร  จดถนน

สายบา้นยางพอก  (เช่ือมต่อกบั 

อบต.ร่อนพิบูลย ์)  

เพ่ือให้

ประชาชนมี

ถนนท่ีได้

มาตรฐานใน

การคมนาคม

และลดปัญหา

นํ้าท่วมขงั 

โดยทาํการร้ือฝาคูออก แลว้ก่อสร้าง

ฝาคูระบายนํ้าใหม่ ขนาด 0.8x 0.75 

ม. หนา 0.10 ม. จาํนวน 590 ฝา 

พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์

ติกคอนกรีต Overlay มีพ้ืนท่ีลาด

ยางแอสฟัลทติ์กคอนกรีตไม่นอ้ย

กว่า 2,817 ตร.ม. และทาํการร้ือผวิ

จราจรเดิมบางส่วนแลว้ทาํการปูผวิ

จราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีตใหม่ 

พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า 444 ตร.ม. ตาม

แบบท่ีเทศบาลฯ กาํหนด 

 

2,100,000 

(อบจ.) 

2,100,000 

(อบจ.) 

2,100,000 

(อบจ.) 

2,100,000 

(อบจ.) 

2,100,000 

(อบจ.) 

ร้อยละของ

ความพึง

พอใจของ

ประชาชน 

ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวกใน

การคมนาคม 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100  

 

แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลตําบลร่อนพบูิลย์ 

 

ที่ 

 

แผนงาน 

 

หมวด 

 

ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลิตภัณฑ์ของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2566 

(บาท) 

2567 

(บาท) 

2568 

(บาท) 

2569 

(บาท) 

2570 

(บาท) 

1. การรักษาความ

สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

การเกษตร 

จดัซ้ือเคร่ืองเล่ือยยนต ์จาํนวน 1 เคร่ือง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 งานป้องกนัฯ 

2. การรักษาความ

สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ก่อสร้าง 

จดัซ้ือเคร่ืองเล่ือยไฟฟ้า จาํนวน 1 เคร่ือง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 งานป้องกนัฯ 

3. การรักษาความ

สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑง์าน

บา้นงานครัว 

ถงันํ้าสแตนเลส ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 2,000 

ลิตร พร้อมฐานติดตั้ง จาํนวน 5 ถงั 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 งานป้องกนัฯ 

4. การสร้างความ

เขม้แขง็ของชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑง์าน

บา้นงานครัว 

จดัซ้ือพร้อมติดตั้งเคร่ืองกรองนํ้าด่ืมพร้อม

โรงเรือนตามความเหมาะสมของจุดติดตั้งในแต่

ละชุมชน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 งานพฒันาชุมชน 

5. แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ค่าครุภณัฑ์

สนาม 

จดัซ้ือชุดเคร่ืองเล่นสนามเด็กเลก็ ดงัน้ี 

1. จดัซ้ือชิงชา้ 2 ท่ีนัง่ สแตนเลส ขนาด*ยาว*สูง  

1.35*2.10*1.8  จาํนวน 1 ชุด 

2. จดัซ้ือมา้กระดก 6 สแตนเลส จาํนวน 1 ชุด 

3. จดัซ้ือชุดนกับินตตะลุยอวกาศ จาํนวน 1 ชุด 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 กองช่าง 

 

 


