
4.2 บัญชโีครงการพัฒนาและบัญชปีระสานโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้้า ส่ิงแวดล้อมและพลังงานทีม่ีประสิทธิภาพ เพิม่พืน้ทีสี่เขียวและการใช้พลังงานสะอาด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพือ่การอยู่ดี มีสุข

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต

1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดการกิจกรรมทางการศึกษาทัง้ในและนอกระบบ

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอาหารกลางวัน เพือ่ให้นักเรียนในพืน้ทีเ่ขต ให้การสนับสนุนงบ 4,800,000  4,800,000 4,800,000   นักเรียนสังกดัสพฐ.ได้รับ นักเรียนมีสุขภาพดี กองการศึกษา

เทศบาลได้บริโภคอาหาร ประมาณเพือ่จดัหา (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) อาหารกลางวันทีถ่กูสุข ลดอตัรานักเรียนขาด

กลางวันทีถ่กูสุขลักษณะ อาหารทีม่ีคุณค่า ลักษณะทุกคน สารอาหารในโรงเรียน

และมีคุณค่าทางโภชนาการ ทางโภชนาการแก่

นักเรียนสังกดัสพฐ.

ในเขตเทศบาล
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ

บัญชโีครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์

งบประมาณ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
ตัวชี้วัด(KPI)



2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการอาหารเสริม(นม) เพือ่ให้นักเรียนในพืน้ทีเ่ขต จดัซ้ือนมให้แกน่ัก 2,300,000  2,300,000 2,300,000   นักเรียนสังกดัสพฐ.และ นักเรียนและเด็กเล็ก กองการศึกษา

เทศบาลได้ด่ืมนมสด สะอาด เรียนสังกดัสพฐ.และ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กได้ มีสุขภาพดี ลดอตัรา

ทุกวัน ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ด่ืมนมสดทุกคน การขาดสารอาหาร

ในโรงเรียนและศพด.

3 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถาน เพือ่ให้เด็กเล็กของศูนย์ จดัหาอาหารกลางวัน 420,000    420,000    420,000     เด็กเล็กของศูนยพ์ฒันา เด็กเล็กของศูนย ์ฯ กองการศึกษา

ศึกษา พฒันาเด็กเล็กได้บริโภค ให้แกเ่ด็กเล็กของ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) เด็กเล็กได้รับอาหาร มีสุขภาพดี ลดอตัรา

อาหารกลางวันทีถ่กูสุข ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กลางวันทีถ่กูสุขลักษณะ การขาดสารอาหาร

ลักษณะและมีคุณค่าทาง ทุกคน

โภชนาการ

4 จดักจิกรรมเขา้ค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและ จดักจิกรรมค่ายคุณ 100,000    100,000    100,000     ร้อยละของผู้ร่วมกิจกรรม เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษา

เยาวชนมีคุณธรรม ธรรมจริยธรรมให้แก่ (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ที่ได้รับความรู้และสามารถ คุณธรรม จริยธรรม

จริยธรรม สามารถอยู่ใน เด็กและเยาวชนใน น้าไปปรับใช้ในชีวิตประ เป็นพลเมืองดีของ

สังคมได้อยา่งมีความสุข เขตเทศบาล 1 รุ่น จ้าวันได้ สังคมต่อไป

5 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ เพือ่ให้เด็กและเยาวชนมี จดัจา้งบุคลากรสอน 200,000    200,000    200,000     ร้อยละของผู้ร่วมกจิกรรม ผู้ร่วมกจิกรรมมีทักษะ กองการศึกษา

ความเชี่ยวชาญทักษะทาง ทักษะทางวิชาการ (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ที่มีผลการสอบผ่านเกณฑ์ ความรู้เพิม่มากขั้น

วิชาการต่าง ๆ ต่าง ๆ ทีก่้าหนด
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2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

6 พฒันาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เพือ่ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแล ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 6,000       6,000       6,000        จ้านวนคร้ังของการเขา้ ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก กองการศึกษา

เด็กเล็กได้เรียนรู้และ จ้านวน 3 คน (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) รับการฝึกอบรมต่อปี สามารถน้าความรู้ที่ได้

พฒันาการเรียนการสอน มาพฒันาการเรียนการ

ให้ดีขึ้น สอนให้มีคุณภาพ

7 จา้งเหมาบุคลากรเป็นพนักงานรักษา เพือ่ให้ศพด.เทศบาล ฯ ปฏิบัติหน้าทีรั่กษา 79,200      79,200     79,200       ปริมาณงานในรายงาน ศพด.เทศบาล ฯ มี กองการศึกษา

ความปลอดภัยประจ้าศพด.เทศบาล มีความปลอดภัย ความปลอดภัยระ (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ผลการปฏิบัติงาน ระบบการรักษาความ

ต้าบลร่อนพบิูลย์ หว่างเวลา 16.30 - ปลอดภัยทีม่ีประสิทธิ

08.30 น. ภาพ ได้มาตรฐาน

8 จา้งเหมาบุคลากรเป็นแม่บ้านประจ้า เพือ่ให้ศพด.เทศบาล ฯ ปฏบิติัหน้าที่จัดเตรียม 79,200      79,200     79,200       ปริมาณงานในรายงาน ศพด.เทศบาล ฯ มี กองการศึกษา

ศพด.เทศบาลต้าบลร่อนพบิูลย์ มีความสะอาดเป็นระเบียบ จดัเกบ็ ดูแลและท้า (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ผลการปฏิบัติงาน ความสะอาดและ

เรียบร้อย ความสะอาดวัสดุอปุ เป็นระเบียบเรียบร้อย

กรณ์ อาคารสถานที่

9 จา้งเหมาบุคลากรเป็นครูผู้ช่วยดูแล เพือ่ให้การดูแลเด็กเล็ก ปฏิบัติหน้าทีช่่วย 84,000      84,000     84,000       ปริมาณงานในรายงาน สามารถให้การดูแล กองการศึกษา

เด็กเล็ก ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ ดูแลเด็กเล็กในศพด. (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ผลการปฏิบัติงาน เด็กเล็กได้อยา่งทัว่ถงึ

เทศบาล ฯ มีประสิทธิภาพ เทศบาล ฯ และมีประสิทธิภาพ

10 กอ่สร้างสระว่ายน้้าภายในศพด.เทศบาล เพือ่ฝึกฝนทักษะการว่าย ก่อสร้างสระวา่ยน้้า -              1,000,000 -               จ้านวนเด็กเล็กทีส่ามารถ เด็กเล็กสามารถช่วย กองการศึกษา

ต้าบลร่อนพบิูลย์ น้้าแกเ่ด็กเล็ก ขนาดความกว้าง (เงินอดุหนนุ) ช่วยเหลือตนเองจาก เหลือตนเองจาการ

ไม่เกนิ 5 เมตร การจมน้้าได้ จมน้้าได้
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2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

11 บ้าน วัด โรงเรียนร่วมใจปฏิบัติธรรม เพือ่ปลุกฝังคุณธรรมจริย จดักจิกรรมความ 50,000      50,000     50,000       จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม กองการศึกษา

ธรรมแกเ่ด็กและเยาวชน ร่วมมือระหว่างบ้าน (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) เกดิการเรียนรู้ และ

สร้างความเขม้แขง็ด้าน วัด โรงเรียน อยา่ง สามารถน้าหลักธรรม

ศีลธรรมแกเ่ครือขา่ยบ้าน น้อย 1 กจิกรรม เช่น ไปประยกุต์ใช้ในชีวิต

วัด โรงเรียน กจิกรรมเขา้วัด ประจ้าวันได้อยา่ง

ทุกเดือน เหมาะสม

12 พฒันาคุณภาพผู้เรียน (5 กจิกรรม) เพือ่ให้เด็กเล็กมีสุขภาพ จดักจิกรรมพฒันา 30,000      30,000     30,000       ผลการประเมินกอ่นและ เด็กเล็กมีทักษะกระ กองการศึกษา

กาย สุขภาพจติดี เรียนรู้ ทักษะสมอง (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) หลังกจิกรรม บวนการคิดวิเคราะห์ (ศพด.)

อยา่งมีความสุข มีทักษะ 5 กจิกรรม และมีสุขภาพดี

กระบวนการคิดอยา่งสร้าง

สรรค์และรู้จกัแกป้ัญหา

13 ส่งเสริมสุขภาพเด็ก เพือ่ให้เด็กรู้จกัการออก จดักจิกรรมออกก้าลัง 5,000       5,000       5,000        ผลการประเมินกอ่นและ เด็กเล็กมีสุขภาพดี กองการศึกษา

ก้าลังกายและมีสุขภาพ กายและให้ความรู้ (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) หลังกจิกรรม ร่างกายแขง็แรง (ศพด.)

อนามัยทีดี่ ร่าเริงแจม่ใส เร่ืองการดูแลรักษา

สุขภาพแกเ่ด็กเล็ก

ในศพด.เทศบาล ฯ
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2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

14 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกเ่ด็กเล็ก เพือ่ปลูกฝังคุณธรรม จดักจิกรรมส่งเสริม 15,000      15,000     15,000       ผลการประเมินกอ่นและ เด็กเล็กเกดิการเรียนรู้ กองการศึกษา

จริยธรรม แกเ่ด็กเล็ก คุณธรรม จริยธรรม (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) หลังกจิกรรม และเติบโตเป็น (ศพด.)

1-2 คร้ังต่อปี พลเมืองที่ดี มีคุณธรรม

15 อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม เพือ่ให้เด็กเล็กมีส่วนร่วม จดักจิกรรมส่งเสริม 30,000      30,000     30,000       ร้อยละของกลุ่มเปาูหมาย เด็กเล็กรู้จักและเข้าใจ กองการศึกษา

ในวนัส้าคัญทางพทุธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม วัฒนธรรม ประเพณี (ศพด.)

และรู้จกัขนบธรรมเนียม และวันส้าคัญทาง ไทย

ประเพณีไทย พทุธศาสนา

16 พฒันาตามรอยปฏิรูปการศึกษา เพือ่เปิดโลกทัศน์และเน้น จดักจิกรรมเรียนรู้ 50,000      50,000     50,000       ร้อยละของกลุ่มเปาูหมาย เด็กเล็กได้รับประสบ กองการศึกษา

ทศวรรษที ่2 การมีส่วนร่วมในการจดั นอกสถานที่ใหแ้ก่เด็ก (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม การณ์จากการเรียนรู้ (ศพด.)

การเรียนรู้ให้แกเ่ด็ก เล็กและผู้เกี่ยวขอ้ง นอกสถานทีแ่ละสร้าง

ในการจดัการศึกษา ความสัมพนัธ์อนัดีกบั

ผู้เกี่ยวขอ้ง

17 เพิม่ประสิทธิภาพครู ผู้ดูแลเด็กเล็กและ เพือ่ให้บุคลากรในศพด. จดักจิกรรมฝึกอบรม 50,000      50,000     50,000       ร้อยละของบคุลากรศพด.ฯ บุคลากรมีความรู้ กองการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา และกองการศึกษามีความรู้ ให้ความรู้แกบุ่คลากร (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) และกองการศึกษาทีไ่ด้ ความสามารถในวิชา (ศพด.)

ความเขา้ใจในมาตรฐาน ของศพด.เทศบาลฯ เขา้ร่วมกจิกรรม ชีพของตนมากยิ่งขึ้น

วิชาชีพของตน และกองการศึกษา

ปีละ 1 คร้ัง
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18 พฒันาระบบการบริหารจดัการ เพือ่ให้ศพด.เทศบาล ฯ มี จดักจิกรรมส่งเสริม 20,000      20,000     20,000       ผลการประเมิน ฯ ดีกว่า ผลการประเมิน การ กองการศึกษา

(งานประกนัคุณภาพภายใน) การบริหารจดัการอยา่งเป็น การบริหารจดัการ (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ปีทีผ่่านมา ประกนัคุณภาพภาย (ศพด.)

ระบบและทันสมัย ทีดี่ มีประสิทธิภาพ ในดีขึ้น

19 ปรับปรุงอาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพือ่ให้ศพด.เทศบาล ฯ ปรับปรุงอาคารและ 500,000    500,000    500,000     ความพงึพอใจของบุคลา ศพด.เทศบาล ฯ มี กองการศึกษา

เทศบาลต้าบลร่อนพบิูลย์ มีอาคารทีม่ั่นคง แขง็แรง บริเวณในส่วนที่ช้ารุด (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) กร ผู้ปกครอง ภายหลัง อาคารทีม่ั่นคง 

เอื้อต่อการเรียนรู้ ทรุดโทรมให้อยู่ใน การปรับปรุงเสร็จส้ิน แขง็แรง เอื้อต่อการ

สภาพดี จดัการเรียนการสอน

20 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กคุณภาพสานสัมพนัธ์ เพือ่ให้ชุมชนมีส่วนในการ จดักจิกรรมทีผู้่ปก 20,000      20,000     20,000       จ้านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ศพด.เทศบาลฯ มี กองการศึกษา

ชุมชน บริหารจดัการเรียนรู้ ครอง-ชุมชน-คณะกก. (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ตัวแทนจากทุกภาค (ศพด.)

บริหารศพด.และนง. ส่วนเขา้มามีส่วนร่วม

อื่นๆ มีส่วนร่วม

21 พฒันาการเรียนรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน เพือ่ให้เด็กเกดิการเรียนรู้ จดักจิกรรมให้มีการ 20,000      20,000     20,000       จ้านวนผู้เขา้ร่วมกจิกรรม เด็กมีความรู้ด้านภูมิ กองการศึกษา

เร่ืองราวในท้องถิ่นของตน ถา่ยทอดความรู้ ภูมิ (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ปัญญาชาวบ้านมาก

เองจากปราชญ์ชาวบ้าน ปัญญาท้องถิ่นจาก ยิ่งขึ้น

ปราชญ์ชาวบ้าน
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1 อบรมและศึกษาดูงานของผู้ประกอบการ เพื่อเปน็การสร้างเสริมประ จัดอบรมผู้ประกอบ 100,000     100,000     100,000      ร้อยละของกลุ่มเปาูหมาย ผู้ประกอบการร้าน กองสาธารณสุข

ร้านอาหาร สบการณ์การพฒันาอาชีพ การร้านอาหารและ (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว อาหารเกิดกระบวน และส่ิงแวดล้อม

ของผู้ประกอบการร้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้เพิ่มขึ้น การการเรียนรู้ในการ

อาหารมาพฒันาและปรับ พฒันางานสาธารณสุข

ปรุงตลาดสดเทศบาลให้ ในชุมชนและสร้าง

เปน็ตลาดสดน่าซ้ือ เสริมประสบการณ์

ในการพฒันาอาชีพ

2 อบรมศึกษาดูงานของอาสาสมัคร เพื่อใหอ้สม.น้าความรู้ที่ได้ น้าคณะอสม.ผู้บริหาร 100,000     100,000     100,000      ร้อยละของกลุ่มเปาูหมาย อสม.เกิดกระบวนการ กองสาธารณสุข

สาธารณสุขประจ้าหมู่บา้น (อสม.) จากการศึกษาดูงานมาปรับ สท. พนักงานเทศบาล (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว เรียนรู้ในการพฒันา และส่ิงแวดล้อม

ใช้และพฒันางานสาธารณ พนักงานจ้าง ไปศึกษา มีความรู้เพิ่มขึ้น งานสาธารณสุขในชุม

สุขในชุมชนใหม้ีประสิทธิ ดูงานนอกสถานที่ ชนและสร้างเสริมประ

ภาพมากขึ้น ไม่น้อยกวา่ 1 คร้ัง/ปี สบการณ์ในการพฒันา

อาชีพและเป็นการ

เสริมสร้างประสบ

การณ์ของจนท.ที่

เกี่ยวขอ้งด้วย
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3 เสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณ เพื่อใหอ้สม.มีความรู้ความ จัดใหม้ีการประชุมและ 50,000       50,000      50,000        ร้อยละของกลุ่มเปาูหมาย อสม.มีความรู้ความเข้า กองสาธารณสุข

สุขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เข้าใจในการปฏบิติังาน อบรมอสม.เปน็ประจ้า (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ใจและสามารถน้า และส่ิงแวดล้อม

มากขึ้น และสามารถน้า อย่างน้อยเดือนละ 1 มีความรู้เพิ่มขึ้น/สามารถ ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ

ความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏบิติังาน คร้ัง ถ่ายทอดและน้าไปใช้ได้ ปฏบิติังานในชุมชนได้

ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิ อย่างมีประสิทธภิาพ

ภาพ

4 ปอูงกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ เพื่อปอูงกันและควบคุมโรค  - ฉีดยาคุมก้าเนดิ,วัคซีน 50,000       50,000      50,000        จ้านวนสุนัข แมว และสัตว์ ประชาชนได้รับความ กองสาธารณสุข

พษิสุนัขบา้ และควบคุม ปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้ (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) อื่น ๆ ที่ได้รับการฉีดวคัซีน ปลอดภยัจากโรคติดต่อ และส่ิงแวดล้อม

ประชากรสุนัขและแมว ใหก้ับสุนัขแมวและสัตว์ ที่เปน็อันตราย

เล้ียงลูกด้วยนม

 - จัดใหม้ีการท้าหมัน

สุนัขและแมว

5 ปอูงกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อลดอัตราการปวุยและตาย - ใหสุ้ขศึกษาปชส.การ 50,000       50,000      50,000        จ้านวนผู้ปวุยด้วยโรคไข้ ประชาชนได้รับความ กองสาธารณสุข

ด้วยโรคไข้เลือดออก และเปน็รณรงค์ปอูงกันโรค (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) เลือดออกในเขตเทศบาล ปลอดภยัจากโรคติดต่อ และส่ิงแวดล้อม

การปอูงกันและควบคุมแหล่ง  - พน่สารเคมกี้าจัดลูกน้้า ที่เปน็อันตราย

เพาะพนัธุย์ุงลาย ยุงลาย แจกทรายอะเบท

 - ผลิตส่ือเพื่อการปชส.
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6 อุดหนุนการจัดงานวนัอาสาสมัคร เพื่อใช้ในการด้าเนินโครงการ สนับสนุนงบประมาณ 30,000       30,000      30,000        ร้อยละของกลุ่มเปาูหมาย อสม.เข้าร่วมกิจกรรม กองสาธารณสุข

สาธารณสุขแหง่ชาติ วนัอาสาสมัครสาธารณสุข แก่ชมรมอสม.เทศบาล (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และเกิดขวญัก้าลังใจ และส่ิงแวดล้อม

แหง่ชาติระดับอ้าเภอ/จังหวดั ต้าบลร่อนพบิลูย์เพื่อใช้ ในการปฏบิติัหน้าที่

ในการด้าเนินกิจกรรม

วนัอาสาสมัครสาธารณ

สุขแหง่ชาติ

7 อุดหนุนชุมชนในการพฒันางานด้าน เพื่อพฒันางานด้านสาธารณ ด้าเนินการสนับสนุนการ 90,000       90,000      90,000        จ้านวนโครงการของอสม. ประชาชนในชุมชนได้ กองสาธารณสุข

สาธารณสุขมูลฐานและส่ิงแวดล้อม สุขมูลฐานและส่ิงแวดล้อม ปฏบิติังานด้านสาธารณ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) ในเขตเทศบาลต้าบลร่อน รับรู้ปญัหาและสามารถ และส่ิงแวดล้อม

มูลฐานและส่ิงแวดล้อม พบิลูย์ แกไ้ขปญัหาด้านสุขภาพ

ในเขตเทศบาล ฯ และส่ิงแวดล้อมได้

จ้านวน 12 ชุมชน

8 ผลิตส่ือเพื่อใหก้ารสุขศึกษาประชาสัมพนัธ์ เพื่อเผยแพร่ใหป้ระชาชนมี    จัดท้าเอกสารคู่มือ 100,000     100,000     100,000      ร้อยละของประชาชนที่ ประชาชนได้รับความรู้ กองสาธารณสุข

เกี่ยวกับการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ความรู้ ทัศนคติที่ดีในการดูแล แผ่นพบั โปสเตอร์ ปาูย (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) สามารถเข้าถึง/ได้รับข้อมูล และสามารถน้าความรู้ และส่ิงแวดล้อม

สุขภาพอนามัยที่เหมาะสม ไวนิล เทป ซีดี หนังสือ ผ่านส่ือต่าง ๆ ดังกล่าว ที่ได้มาดูแลสุขภาพ

และใช้เปน็ส่ือในการจัด ฯลฯ ในเร่ืองที่เปน็ประ อนามัยของตนเอง รู้จัก

นิทรรศการในงาน การสอน โยชน์ด้านสุขภาพ พลา ปอูงกันโรค สร้างเสริม

การอบรมต่าง ๆ นามัย การปอูงกันโรค สุขภาพใหดี้ขึ้นได้อย่าง

การจัดการส่ิงแวดล้อม เหมาะสม
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9 ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย เพื่อเปน็การแพทย์ทาง จัดอบรมภาคทฤษฎี 30,000       30,000      30,000        ร้อยละของกลุ่มเปาูหมาย ประชาชนได้รับการ กองสาธารณสุข

เลือกแก่ประชาชนและส่ง และปฏบิติัใหแ้ก่สมา (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรม บริการส่งเสริมสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

เสริมการด้าเนินงานด้าน ชิกชมรมนวดแผนไทย ด้วยงานแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทยใหไ้ด้มาตร ชมรมส่งเสริมผลิต ที่มีคุณภาพและได้

ฐานตามเกณฑ์ที่ก้าหนด ภณัฑ์แพทย์แผนไทย มาตรฐาน

ตัวแทนผู้น้าชุมชน

และประชาชนผู้สนใจ

ไม่น้อยกวา่ 1 รุ่น/ปี

10 อาหารปลอดภยั (Food Safety) เพื่อตรวจสอบสารปบเปื้อน สุ่มตรวจร้านจ้าหน่าย 100,000     100,000     100,000      ร้อยละของกลุ่มเปาูหมาย ประชาชนผู้บริโภค กองสาธารณสุข

ในอาหารที่จ้าหน่ายในตลาด อาหารสด ร้านอาหาร (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ที่ตรวจพบสารปนเปื้อน สามารถเลือกซ้ืออาหาร และส่ิงแวดล้อม

สดเทศบาลต้าบลร่อนพบิลูย์ แผงลอย โรงอาหาร วดั เกินเกณฑ์มาตรฐาน ที่ปราศจากสารปนเปื้อน

ในเขตเทศบาล เพื่อหา โดยดูจากปาูยสัญลักษณ์

สารปนเปื้อน 8 ชนิด อาหารปลอดภยั

 -บอแรกซ์  -ฟอร์มาลิน

 -สารกนัรา  -สารฟอกขาว

 -น้้ามนัทอดซ้้า  -si2

 -ยาฆ่าแมลง -อัลฟาทอกซิล

52

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

11 ออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็ง จัดจ้างผู้น้าเต้นแอโรบกิ 50,000       50,000      50,000        จ้านวนประชาชนที่มาร่วม ประชาชนที่มาร่วมออก กองสาธารณสุข

แรงใหแ้ก่ประชาชนและส่ง จ้านวน 1 คน (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) เต้นแอโรบกิ ก้าลังกายมีสุขภาพ และส่ิงแวดล้อม

เสริมใหป้ระชาชนสนใจการ แข็งแรง

ออกก้าลังกายด้วยการเต้น

แอโรบกิเปน็ประจ้า

12 สมทบเงินแก่กองทนุหลักประกันสุขภาพ เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่น สมทบเงินแก่กองทนุ 185,000     185,000     185,000      จ้านวนโครงการที่ด้าเนิน ประชาชนมีหลักประ กองสาธารณสุข

มีหลักประกันสุขภาพที่ดี หลักประกันสุขภาพ (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) การจากงบประมาณของ กันสุขภาพที่ดี และส่ิงแวดล้อม

ตามหลักเกณฑ์ กองทนุ ฯ

ที่ก้าหนด

13 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ชุมชนเปน็ เพือ่ให้ชุมชนมีสถาน ด้าเนินการ 200,000     -               -                จ้านวนประชาชน ประชาชนมีสถานที่ กองสาธารณสุข

ศูนย์ศสมช. (เสนอโดยชุมชนบา้นตลาดใน ทีใ่ห้บริการด้านสาธา  -กอ่อฐิฉาบปูน6จดุ (เงินรายได้) ทีม่าใช้บริการ รับบริการด้าน และส่ิงแวดล้อม

จานเรียว) รณสุขแก่ประชาชน  -ทาสี 6 จุด สาธารณสุขเบือ้งต้น

ในชุมชนและบริเวณ  -ติดตาขา่ยผนัง6จดุ

ใกล้เคียง  -ประตูเหล็กตาขา่ย

1 จุด
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)



1.3 แนวทางการพัฒนาระบบงานสวสัดิการสังคมเพ่ือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเคราะหค์นชรา ผู้พกิาร ผู้ปวุยเอดส์ เพื่อใหค้นชรา ผู้พกิารและ ใหก้ารสงเคราะหท์กุ ร้อยละของผู้ปวุยเอดส์ ผู้ปวุยเอดส์ ผู้พกิาร สป.

ผู้ปวุยเอดส์ได้รับสวสัดิการ เดือนแก่ -ผู้ปวุยเอดส์ 120,000     120,000     120,000      ผู้พกิารและผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในเขต (งานพฒันาชุมชน)

ตามนโยบายรัฐบาล (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ที่ได้รับการสงเคราะห์ เทศบาลได้รับสวสัดิ

         -คนชรา 9,403,200   9,403,200  9,403,200    เบี้ยยังชีพ การ สามารถด้ารง

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ชีวติได้อย่างมีความสุข

         -ผู้พกิาร 1,564,800   1,564,800  1,564,800    

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

2 ส่งเสริมกองทนุสวสัดิการชุมชน เพื่อส่งเสริมการจัดสวสัดิ ประชาชนในเขตเทศ 100,000     100,000     100,000      ร้อยละของประชากรที่ ประชาชนที่เข้าเปน็ สป.

การชุมชนอย่างครอบคลุม บาลเข้าเปน็สมาชิก (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เข้าเปน็สมาชิกกองทนุ ฯ สมาชิกกองทนุสวสัดิ (งานพฒันาชุมชน)

และเหมาะสม กองทนุ ฯ มากขึ้น การชุมชนมีคุณภาพ

ชีวิตและสภาพความ

เป็นอยู่ทีดี่ขึ้น
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



1.4 แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ร่อนพบิลูย์เมืองน่าอยู่  - เพื่อสร้างความเข้มแข็ง  - จัดใหม้ีโครงการ 200,000     200,000     200,000       - จ้านวนกิจกรรมต่อปี เมืองร่อนพบิลูย์พฒันา กองสาธารณสุข

ใหแ้ก่ชุมชน ชุมชนปลอดภยั (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้)  - ร้อยละของชุมชนที่เข้า ไปสู่การเปน็เมืองน่าอยู่ และส่ิงแวดล้อม

 - เพื่อพฒันาเมืองใหน้่าอยู่  - จัดอบรม ศึกษาดูงาน ร่วมกิจกรรม น่าอาศัย ทกุชุมชนมี

สู่การเปน็เมืองสุขภาพพลา ผู้น้าชุมชน แกนน้าอสม. ความสะอาด เปน็ระ

นามัย ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ  - รณรงค์ใหค้วามรู้แก่ เบยีบเรียบร้อย สวย

สังคมที่ดีชุมชนมีจิตส้านึกที่ดี ชุมชนในเขตเทศบาล งามมากยิ่งขึ้น

 - เพื่อแก้ไขสภาพแวดล้อม  - จัดประกวดชุมชน

ของเมือง ปลอดถังขยะ

 (กิจกรรมขยะแลกไข่ตรงกับโครงการที่  - เพื่อใหน้ักเรียนและประ  - จัดกิจกรรมขยะแลก

เสนอโดยชุมชนบา้นตลาดใหม่) ชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการ ไข่ บะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป

จัดการขยะ การรีไซเคิลวสัดุ ชุมชนละ 1 คร้ัง/เดือน

เหลือใช้จากครัวเรือน  - จัดต้ังธนาคารขยะรี

  - เพื่อสร้างระบบการคัด ไซเคิลภายในชุมชน/

แยกขยะและพฒันาคุณภาพ โรงเรียนในเขตเทศบาล

ชีวติในชุมชน  - จัดประกวดชุมชน

 - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน รักษาความสะอาดดีเด่น

รู้จักการออม
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)



2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

2 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและ เพื่อใหถ้นนและทางเทา้ ด้าเนินการจ้างเหมา 3,000,000   3,000,000  3,000,000     - จ้านวนการร้องขอเกี่ยว ระบบการรักษาความ กองสาธารณสุข

ความเปน็ระเบยีบเรียบร้อยของถนน สะอาด เปน็ระเบยีบเรียบ บริการท้าการจัดเก็บ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) กับการรักษาความสะอาด สะอาดในเขตเทศบาล และส่ิงแวดล้อม

และทางเทา้ ร้อย สวยงามน่ามอง ขน กวาดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล ฯ มีประสิทธภิาพมากขึ้น

และรักษาความ  - แผนการท้าความสะอาด ทกุพื้นที่ในเขตเทศบาล

สะอาดถนนสาธารณะ และเปน็ระเบยีบ ฯ มีความสะอาดและเปน็

ล้างและขุดลอกคู ระเบยีบเรียบร้อย

คลองในเขตเทศบาล

3 จ้างเหมาบริการขุดหลุมขยะและท้าถนน เพื่อรองรับปริมาณขยะใน จ้างเหมาขุดหลุมขยะ 3,000,000   3,000,000  3,000,000    จ้านวนร่ืองร้องเรียนเกี่ยว มีสถานที่รองรับขยะ กองสาธารณสุข

ภายในพื้นที่ทิ้งขยะบา้นทา้ยเรือ หมู่ 12 เขตเทศบาล ฯ ที่เพิ่มมากขึ้น และท้าถนนภายใน (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) กับการจัดเก็บขยะมูลฝอย มูลฝอยที่เพยีงพอกับ และส่ิงแวดล้อม

บริเวณพื้นที่ทิ้งชยะ ขยะตกค้าง ปริมาณขยะ

4 ก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพษิ เพื่อใหก้ารเผาศพถูกสุข ก่อสร้างเตาเผาศพ 2,000,000   2,000,000  2,000,000    ค่ามลพษิทางอากาศเทยีบ การเผาศพถูกสุข กองสาธารณสุข

(เสนอโดยชุมชนบา้นตลาดเกษตร) ลักษณะ ลดมลพษิในอากาศ ปลอดมลพษิ ชนิด 2 (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) กับมาตรฐานกรมควบคุม ลักษณะ ลดมลพษิใน และส่ิงแวดล้อม

และรักษาสภาพแวดล้อม หอ้งเผาไหม้ ณ วดั มลพษิ อากาศและช่วยรักษา

ชุมชน พศิาลนฤมิต ส่ิงแวดล้อม
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5 ผลิตปุ๋ยชีวภาพ/น้้าหมักชีวภาพ(EM) เพื่อเปน็ส่วนหนึ่งในการน้า จัดอบรม/สาธติการผลิต 50,000       50,000      50,000        จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปริมาณขยะและการใช้ กองสาธารณสุข

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ปุ๋ยชีวภาพ,น้้าหมักชีว (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ปุ๋ยเคมีลดลง เกิดการ และส่ิงแวดล้อม

มาด้าเนินการอย่างเปน็ ภาพ(EM)จากขยะใน อนุรักษฟ์ื้นฟส่ิูงแวดล้อม

รูปธรรม ส่งเสริมวถิีชีวติ ชุมชนและโรงเรียนแก่ อย่างยั่งยืน ประชาชน

ของประชาชนใหรู้้จักพึ่ง ประชาชนและนักเรียน รู้จักการด้าเนินชีวติ

ตนเองได้ และเกิดการอนุ พร้อมจัดท้าเอกสารเผย แบบพอมีพอกิน พึ่งตน

รักษ ์ฟื้นฟส่ิูงแวดล้อม แพร่ประชาสัมพนัธ์ เองได้ เสริมสร้างชุมชน

อย่างยั่งยืนด้วยการน้าวสัดุ ใหเ้ข้มแข็ง สร้างเศรษฐ

เหลือใช้ในครัวเรือนมาท้า กิจชุมชนใหย้ั่งยืน

ปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงดิน

6 ก่อสร้างเตาเผาขยะปลอดมลพษิ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ ก่อสร้างเตาเผาขยะ 5,000,000   -               -                ค่ามลพษิทางอากาศเทยีบ สามารถลดปริมาณขยะ กองสาธารณสุข

บริหารจัดการแก้ไขปญัหา ปลอดมลพษิ ขนาด (เงินอดุหนนุ) กับมาตรฐานกรมควบคุม มูลฝอยตกค้างและการ และส่ิงแวดล้อม

ส่ิงแวดล้อมด้านขยะมูลฝอย กลาง จ้านวน 1 หลัง มลพษิ ปนเปื้อนของขยะในดิน

และน้้าเน่าเสียในพื้นที่ และแหล่งน้้า สร้าง

สร้างทศันียภาพที่ดี

ประชาชนมีสุขภาพและ

คุณภาพชีวติดีขึ้น
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)



2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7 จัดซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอย เพื่อรักษาความสะอาด จัดหาถังรองรับมูล 200,000    200,000    200,000     จ้านวนร้อง ถนน/ทางสาธารณะ กองสาธารณสุข

และเปน็ระเบยีบของ ฝอยจ้านวน 100 (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) เรียนเกี่ยวกับขยะ มีความเป็นระเบียบ และส่ิงแวดล้อม

ถนน/ทางสาธารณะ ถังต่อปี มูลฝอย สะอาด น่ามอง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



1.5 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในท้องถ่ินและการปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภัย

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ใหค้วามช่วยเหลือแก่ผู้ 100,000     100,000     100,000      จ้านวนครัวเรือนที่ขอรับ สามารถบรรเทาความ สป.

จากสาธารณภยัต่าง ๆ ที่เกิด ที่ได้รับความเดือดร้อน (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ความช่วยเหลือ เดือดร้อน ประชาชน (งานปอูงกันฯ)

ขึ้นในเขตเทศบาล จากสาธารณภยัต่างๆ สามารถด้ารงชีวติได้

อย่างปกติสุข

2 ฝึกอบรมอปพร. เพื่อพฒันาประสิทธภิาพใน จัดฝึกอบรมสมาชิก 200,000     200,000     200,000      จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ สมาชิกอปพร.มีทกัษะ สป.

การปอูงกันและบรรเทาสาธา อปพร. จ้านวน 1 รุ่น (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ในการปฏบิติัหน้าที่ (งานปอูงกันฯ)

รณภยัแก่สมาชิกอปพร.ของ ผู้ร่วมโครงการ 70 คน ที่ดีขึ้น

เทศบาล 

3 รักและหว่งใย สวมหมวกนิรภยัใหน้้อง เพื่อรณรงค์ใหม้ีการสวม จัดอบรมเยาวชนในเขต 50,000       -               50,000        จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เยาวชนผู้ขับขี่จักรยาน สป.

หมวกนิรภยัครบ 100% ตาม เทศบาล และแจกหมวก (เงินรายได้) (เงินรายได้) ยนต์มีความปลอดภยั (งานปอูงกันฯ)

นโยบายของกระทรวง นิรภยั 150 ใบ โดยร่วม มากยิ่งขึ้น

มหาดไทย กับอปพร.และมูลนิธ ิฯ

4 ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง เพื่อพฒันาประสิทธภิาพใน จัดฝึกอบรมสมาชิก 35,000       35,000      35,000        จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สป.

การปฏบิติัหน้าที่ระงับอัคคี อปพร. มูลนิธ ิฯ ต้ารวจ (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) สามารถปฏบิติัหน้าที่ (งานปอูงกันฯ)

ภยั และตัวแทนชุมชน ระงับเหตุเพลิงไหม้

จ้านวน 80 คน/รุ่น ได้อย่างถูกต้อง และ

มีประสิทธภิาพ
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2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

5 อบรมการสร้างความปลอดภยัในชีวติและ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ จัดอบรมตัวแทนชุมชน 30,000       30,000      30,000        จ้านวนผู้เข้าร่วมการอบรม ผู้ร่วมโครงการได้รับ สป.

ทรัพย์สินของประชาชน ความเข้าใจในการใช้อปุกรณ์ ผู้ประกอบการค้าใน (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ความรู้และสามารถใช้ (งานปอูงกันฯ)

ดับเพลิงเบื้องต้นและการใช้ เขตเทศบาลจ้านวน อุปกรณ์ดับเพลิงและ

การดูแลรักษาแก๊สหงุต้ม 80 คน 1 รุ่น/ปี แกส๊หงุต้มได้อย่างถูกต้อง

6 ติดต้ังระบบโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) เพื่อใหป้ระชาชนมีความ ติดต้ังระบบโทรทศัน์ 1,000,000   -               -                สถิติการเกิดอุบติัเหตุ ประชาชนมีความ สป.

(ตรงกับโครงการที่เสนอโดยชุมชนบา้น ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์ วงจรปดิ(CCTV) พื้นที่ (เงินอดุหนนุ) และคดีความปลอดภยั ฯ ปลอดภยัในชีวติและ (งานปอูงกันฯ)

ปรีชาทอง นาลึก) สินมากขึ้น ทางร่วม ทางแยก และ เทยีบกับปทีี่ผ่านมา ทรัพย์สินมากขึ้น 

พื้นที่จุดเส่ียง 12 จุด สามารถควบคุมสภาพ

การจราจรได้ดียิ่งขึ้น

7 อุดหนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อใหอ้้าเภอร่อนพบิลูย์ ใหก้ารสนับสนุนงบ 10,000       10,000      10,000        จ้านวนคดีความปลอดภยัฯ เขตอ.ร่อนพบิลูย์มี สป.

ในทอ้งถิ่น มีความสงบเรียบร้อยและ ประมาณแก่อ.ร่อนพิ (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) (เงินอดุหนนุ) เทยีบกับปทีี่ผ่านมา ความสงบเรียบร้อย (งานปอูงกันฯ)

ปลอดภยั บลูย์ในการด้าเนิน ปลอดภยั

โครงการรักษาความ

สงบเรียบร้อยในทอ้ง

ถิ่น
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2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

8 ให้ความรู้ด้านวินัยจราจรแกเ่ด็กและ เพือ่ปลูกฝังวินัยจราจรแก่ จดัอบรมให้ความรู้ 50,000      50,000     50,000       สถติิการเกดิอบุัติเหตุ อตัราการเกดิอบุัติ สป.

เยาวชน เด็กและเยาวชนในเขต เกี่ยวกบัวินัยจราจร (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เหตุในเขตเทศบาล (งานปอูงกันฯ)

เทศบาล แกเ่ด็กและเยาวชนใน เทียบกบัปีทีผ่่านมา ลดน้อยลง

เขตเทศบาล 1 รุ่น/ปี

9 ฝึกอบรมเพือ่พฒันาศักยภาพเจา้หน้าที่ เพือ่พฒันาศักยภาพเจา้ จดัส่งเจา้หน้าทีเ่ขา้ 50,000      50,000     50,000       จ้านวนเจา้หน้าทีท่ีไ่ด้รับ การปฏิบัติหน้าทีปู่อง สป.

ปูองกนั ฯ หน้าทีปู่องกนัและบรรเทา ร่วมฝึกอบรมในเร่ือง (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) การฝึกอบรม กนัและบรรเทาสาธา (งานปอูงกันฯ)

สาธารณภัย ของการปูองกนัและ รณภัยมีประสิทธิภาพ

บรรเทาสาธารณภัย มากยิ่งขึ้น

10 ติดต้ังถงัดับเพลิงในชุมชน เพือ่เป็นการเตรียมพร้อม จดัหาและติดต้ังถงั 100,000    100,000    100,000     จ้านวนคร้ังของการเกดิ ช่วยบรรเทาความ สป.

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใหม่,ชุมชน ในการปูองกนัอคัคีภัยใน ดับเพลิงใน 12 ชุม (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) อคัคีภัยในเขตเทศบาล เสียหายจาการเกดิ (งานปอูงกันฯ)

สุวรรณรังษี,ชุมชนบ้านปุาชมพู่,ชุมชน ชุมชน ชนในเขตเทศบาล อคัคีภัยในชุมชนได้

บ้านตลาดเกษตร,ชุมชนบ้านวังไทร,ชุม

ชนบ้านนาโพธิ์-หนองคูขนั,ชุมชนบ้าน

ตลาดใน-จานเรียว)
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2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

11 ติดต้ังราวเหล็กกั้นถนนทางโค้ง เพื่อปอูงกันการเกิดอุบติั ติดต้ังราวเหล็กบริเวณ 50,000       50,000      50,000        สถิติการเกิดอุบติัเหตุ การสัญจรภายใน สป.

(เสนอโดยชุมชนบา้นตลาดร่อนพบิลูย์) เหตุบริเวณจุดเส่ียงใน จุดเส่ียงทั้ง 12 ชุมชน (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ในชุมชนเทยีบกับปทีี่ ชุมชนมีความปลอด (งานปอูงกันฯ)

ชุมชน ผ่านมา ภยัมากยิ่งขึ้น

12 ติดต้ังกระจกโค้งในชุมชน เพื่อปอูงกันการเกิดอุบติัเหตุ ติดต้ังกระจกโค้งในจุด 100,000     100,000     100,000      จ้านวนจุดติดต้ังกระจก การสัญจรในชุมชน สป.

(เสนอโดยชุมชนบา้นตลาดใหม่,ชุมชน ในชุมชน เส่ียง/ตามที่ร้องขอใน (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) โค้ง มีความปลอดภยัมาก (งานปอูงกันฯ)

สุวรรณรังษี,ชุมชนบา้นปาุชมพู,่ชุมชน  12 ชุมชน ยิ่งขึ้น

บา้นวงัไทร,ชุมชนบา้นนาโพธิห์นองคูขัน,

ชุมชนบา้นตลาดร่อนพบิลูย์)

13 ติดต้ังปาูยจ้ากัดน้้าหนักรถบรรทกุในเขต เพื่อปอูงกันการบรรทกุเกิน จัดหาและติดต้ังปาูย 20,000       -               -                ความพงึพอใจของประ สามารถยืดอายุการ กองช่าง

ชุมชน (เสนอโดยชุมชนบา้นตลาดเกษตร) กวา่ที่กฎหมายก้าหนดและ จ้ากัดน้้าหนักรถบรรทกุ (เงินรายได้) ชาชนในชุมชน ใช้งานถนนสาธารณะ

ช่วยรักษาสภาพถนน จ้านวน 1 - 2 ปาูย ได้

14 พฒันาแหล่งน้้าดับเพลิง เพื่อใหส้ามารถใช้ประโยชน์ พฒันาพื้นที่แหล่งน้้า 60,000       60,000      -                จ้านวนคร้ังของการใช้น้้า แหล่งน้้ามีความพร้อม สป.

จากแหล่งน้้าดับเพลิงอย่าง บา้นทา้ยเรือและบา้น (เงินรายได้) (เงินรายได้) ในแหล่งน้้าดับเพลิงเทยีบ ส้าหรับการใช้งาน (งานปอูงกันฯ)

เต็มประสิทธภิาพ หนองเปด็ กับก่อนพฒันา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ และน้านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ผลผลิตและสร้างรายได้

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ทีเ่พิม่ขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพือ่การอยู่ดี มีสุข

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน

2.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม/ชุมชนอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้น้าชุมชน เพื่อเพิ่มพนูประสบ จัดฝึกอบรมและน้า 550,000     550,000     550,000      ร้อยละของผู้เข้าร่วม ผู้น้าชุมชนสามารถ สป.

การณ์และวสัิยทศัน์ ผู้น้าชุมชนไปศึกษา (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) กิจกรรมที่น้าความรู้ที่ได้ น้าความรู้ที่ได้กลับ (งานพฒันาชุมชน)

ที่กวา้งไกลของผู้น้าชุมชน ดูงาน 1 คร้ัง/ปี ไปใช้ประโยชน์ ไปพฒันาชุมชนของ

ตนเองได้

2 ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อใหผู้้สูงอายุได้พฒันาตน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 100,000     100,000     100,000      จ้านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี สป.

เองและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้มีการพบปะแลก (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งร่างกายและจิตใจ (งานพฒันาชุมชน)

ทางสังคม เปล่ียนประสบการณ์

3 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพฒันาสตรีและ เพื่อสร้างความรัก ความเข้า สมาชิกครอบครัวที่เข้า 50,000       50,000      50,000        จ้านวนครอบครัวที่เข้าร่วม ครอบครัวที่ผ่านการฝึก สป.

ครอบครัว ใจและความสัมพนัธท์ี่ดี ร่วมโครงการได้ท้า (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) กิจกรรม อบรมสามารถเปน็ต้น (งานพฒันาชุมชน)

ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว กิจกรรมร่วมกัน แบบทางสังคมและน้า

ไปขยายผลต่อไปได้
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

4 สนับสนุนการด้าเนินงานของศูนย์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สนับสนุนการด้าเนิน 20,000       20,000      20,000        จ้านวนประชาชนที่เข้าร่วม เกิดความปรองดอง สป.

ปรองดองสมานฉันทร์ะดับทอ้งถิ่น ปรองดองของประชาชนใน งานของศูนย์ปรองดอง (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) กิจกรรม สมานฉันทใ์นทอ้งถิ่น (งานประชาสัมพนัธ)์

ทอ้งถิ่น สมานฉันท ์ส่งเสริม

กิจกรรมการมีส่วนร่วม

ของทกุภาคส่วน

5 จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เพื่อใหเ้กิดความสามัคคี จัดการแข่งขันกีฬา 100,000     100,000     100,000      จ้านวนกลุ่มเปาูหมาย ชุมชนมีความเข้มแข็ง กองการศึกษา

ของประชาชนในชุมชนและ พื้นบา้นระหวา่งชุมชน (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ที่เข้าร่วมกิจกรรม และมีความสามัคคี

สร้างเสริมสุขภาพ ทั้ง 12 ชุมชน ในเขต เกิดความสัมพนัธ์

ที่แข็งแรง เทศบาล อันดีระหวา่งเทศบาล

กับชุมชน

6 ต่อเติมหอ้งน้้าอาคารเอนกประสงค์ เพือ่ให้ชุมชนมีห้องน้้า ต่อเติมห้องน้้า 40,000       -               -                จ้านวนผู้ใช้ประโยชน์ ชุมชนมีห้องน้้าใช้ กองช่าง

ชุมชนปรีชาทอง-บา้นนาลึก ใช้ในขณะจัดกิจกรรม จ้านวน 1 ห้อง (เงินรายได้) จากห้องน้้า ในขณะจัดกิจกรรม

(เสนอโดยชุมชนปรีชาทอง-บา้นนาลึก) ต่าง ๆ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)



2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7 ติดต้ังจุดกระจายเสียงตามสาย เพือ่เพิม่ช่องทางในการ ติดต้ังจุดกระจาย 50,000       50,000      50,000        จ้านวนผู้ได้รับข้อมูล ชุมชนสามารถรับ สป.

(เสนอโดยชุมชนบา้นตลาดใหม่,ชุมชนบา้น รับข้อมูลข่าวสารของ เสียงตามสายในจุดที่ (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ข่าวสารจากเสียงตามสาย ฟงัข้อมูลข่าวสาร (งานประชาสัมพันธ)์

ปาุชมพู,่ชุมชนบา้นตลาดในจานเรียว) ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลชุมชนที่ร้องขอ ในแต่ละจุด ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

8 ติดต้ังจอLEDเพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับรู้ ติดต้ังจอLED บริเวณ 2,000,000   -               -                ร้อยละของประชากรที่ ประชาชนสามารถ สป.

(เสนอโดยชุมชนบา้นตลาดร่อนพบิลูย์) ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ส่ีแยกร่อนพบิลูย์ (เงินอดุหนนุ) ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่าน รับรู้ข้อมูลข่าวสาร (งานประชาสัมพันธ)์

จ้านวน 1 จุด จอLED ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2.2 แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวม เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชน ประชาชนมีรายได้ 120,000     120,000     120,000      จ้านวนกลุ่มอาชีพในเขต ช่วยลดรายจ่ายและเพิ่ม สป.

กลุ่มอาชีพของประชาชน มีรายได้เพิ่มขึ้นและใช้เวลา เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) เทศบาล รายได้ในครัวเรือน (งานพฒันาชุมชน)

(เสนอโดยชุมชนปรีชาทองฯ,ชุมชนโคก วา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ ในครัวเรือน แก่ประชาชน

ยาง,ชุมชนวงัไทร,ชุมชนนาโพธฯ์,ชุมชน ชุมชนปรชีาทองฯ

ตลาดเกษตร,ชุมชนปาุชมพู,่ชุมชนตลาด : กลุ่มจักสาน,กลุ่ม

ใหม,่ชุมชนเขาน้อยฯ,ชุมชนวดัเทพนม ปุ๋ยหมัก น้้าหมัก 

เชือด,ชุมชนตลาดร่อน 54-57) น้้ายาเอนกประสงค์

กลุ่มท้าขนม เบเกอร่ี

กลุ่มพาสเจอร์ไรส์

อาหารพื้นบา้น

ชุมชนบา้นโคกยาง

: กลุ่มอาชีพท้าขนม

เคร่ืองแกง เคร่ือง

จักสาน

ชุมชนบา้นวังไทร

: ปลูกผักสวนครัว

ผักพื้นบา้น
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

ชุมชนบา้นนาโพธิ์ฯ

: กลุ่มท้าขนม

ชุมชนตลาดเกษตร

: เพาะพนัธุไ์ม้จ้าหน่าย

ชุมชนบา้นปา่ชมพู่

: ท้าน้้ายาเอนกประ

สงค์ เล้ียงปลาดุก

ปุ๋ย เตยหอม ผัก

ชุมชนตลาดใหม่

: ขอสนับสนุนพนัธุ์

ปลา,ไก่

ชุมชนบา้นเขาน้อย

: ส่งเสริมการเล้ียง

ไก่พนัธุพ์ื้นเมือง

ชุมชนเทพนมเชือด

: น้้าด่ืมสมุนไพร

ชุมชนตลาดรอ่นฯ

: กลุ่มแม่บา้นท้าน้้ายาเอนกประสงค์
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)



2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

2 มหกรรมอาหารและของดีอ้าเภอ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใน จัดงานมหกรรมอาหาร 100,000     100,000     100,000      ร้อยละของกลุ่มเปาู เศรษฐกิจในพื้นที่ดี กองสาธารณสุข

ร่อนพบิลูย์ ทอ้งถิ่นและประชาสัมพนัธ์ และของดีอ้าเภอร่อน (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) หมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมผู้ประกอบ และส่ิงแวดล้อม

อาหารและของดีอ้าเภอ พบิลูย์ร่วมกับอ้าเภอ การ และการบริการ

ร่อนพบิลูย์ใหเ้ปน็ที่รู้จัก ร่อนพบิลูย์ ที่ถูกสุขลักษณะ

ปลอดภยัแก่ผู้บริโภค

3 ต่อเติมหลังคา/กนัสาดตลาดสดเทศบาล เพือ่ให้เกดิการใช้ประ ต่อเติมหลังคากันสาด 800,000     -               -                ความพึงพอใจของผู้ เกิดความสวยงาม กองสาธารณสุข

ต้าบลร่อนพบิูลย ์หมู่ 7 โยชน์สาธารณะ  กนัฝน ด้านหน้า กวา้ง 8 ม. (เงินรายได้) ประกอบการและประ และฝนไม่สาด และส่ิงแวดล้อม

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใหม่) สาดและเกดิความสวยงาม ยาว 495 ม. ชาชนในพืน้ที่ /กองช่าง

4 จา้งเหมาเขยีนแบบอาคารจ้าหน่ายสินค้า เพือ่ให้มีแบบอาคาร จ้างเหมาเขียนแบบ 118,000     -           -                การมีแบบอาคาร มีแบบอาคารจ้า กองช่าง

หมู่ 12 จ้าหน่ายสินค้าทีไ่ด้ อาคารจ้าหน่าย (เงินรายได้) ทีต่รงตามวัตถุประสงค์ หน่ายสินค้าทีไ่ด้

มาตรฐาน สวยงาม สินค้า 1 แห่ง มาตรฐาน

5 กอ่สร้างอาคารจ้าหน่ายสินค้า หมู่ 12 เพือ่ให้มีสถานทีจ่้า ก่อสร้างอาคาร 5,900,000   -           -                ความพึงพอใจ มีอาคารจ้าหน่าย กองช่าง

หน่ายสินค้าทีไ่ด้ จ้าหน่ายสินค้า (เงินอดุหนนุ) ของผู้ประกอบการ สินค้าทีไ่ด้มาตรฐาน

มาตรฐาน สวยงาม สะดวก  1 แห่ง และประชาชน สวยงาม

สบายแก่ผู้ประกอบการ ทีม่าใช้บริการ

และประชาชนที่มาจับจ่าย

ใช้สอย
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
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2.3 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในชุมชน

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนการปอูงกันและปราบปราม เพื่อขจัดยาเสพติดให้ สนับสนุนงบประ 10,000       10,000      10,000        จ้านวนผู้ติดสาร ยาเสพติดลดลงหรือ สป.

ยาเสพติดอ้าเภอร่อนพบิลูย์ หมดส้ินไปจากอ้าเภอ มาณแก่อ้าเภอร่อน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เสพติดในพื้นที่ หมดไปจากอ้าเภอ (งานธรุการ)

ร่อนพบิลูย์ พบิลูย์ในการด้าเนิน เทยีบกับปทีี่ผ่านมา ร่อนพบิลูย์

โครงการ ฯ
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ทีส่ามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพืน้ทีเ่พิม่ขึ้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพือ่การอยู่ดี มีสุข

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา ศาสนา วฒันธรรม

3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ การเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพและพัฒนาสู่ความเปน็เลิศ

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนและ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็ก จัดการแข่งขันกีฬา - 420,000     420,000     420,000      สถิติในแต่ละรุ่น/ชนิดกีฬา เยาวชนและประชาชน กองการศึกษา

ประชาชนเทศบาลต้าบลร่อนพบิลูย์ และเยาวชนและประชาชน กรีฑาเด็ก เยาวชนและ (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้)  สนใจเล่นกีฬามากขึ้น

ใหแ้ข็งแรง ปราศจากโรคภยั ประชาชน  ในเขต  

และใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประ เทศบาล 1 คร้ัง/ปี

โยชน์หา่งไกลจากอบายมุข

2 จัดการแข่งขันและจัดส่งกีฬาประเภท เพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬา จัดการแข่งขัน/จัดส่ง 500,000     500,000     500,000      ผลการแข่งขัน เกิดการพฒันานักกีฬา กองการศึกษา

ต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน แก่เด็ก เยาวชนและประชา นักกีฬาหรือทมีกีฬา (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ในทอ้งถิ่น

ชน พฒันาสู่ความเปน็เลิศ เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

รายการต่าง ๆ ที่ได้รับ

อนุมัติจากผู้บริหาร

3 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เพื่อสนับสนุนและพฒันา จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม 100,000     100,000     100,000      ผลการแข่งขัน เกิดการพฒันานักกีฬา กองการศึกษา

อ้าเภอร่อนพบิลูย์ นักกีฬาในระดับอ้าเภอ การแข่งขันกีฬาอ้าเภอ (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ในระดับอ้าเภอ

ร่อนพบิลูย์
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต
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รบัผิดชอบ



2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

4 จัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน  - จัดเวทกีารแสดง 120,000     120,000     120,000      จ้านวนกลุ่มเปาูหมาย เด็กและเยาวชนเกิด กองการศึกษา

ตระหนักถึงความ  - จัดซุ้มนิทรรศการ (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ที่เข้าร่วมกิจกรรม ความตระหนักในความ

ส้าคัญของตนเองและ  - จัดกิจกรรมพฒันา ส้าคัญของตน กล้าคิด 

ได้แสดงออกในกิจกรรม การเด็กทกุด้าน กล้าท้า กล้าแสดงออก

สร้างสรรค์ต่างๆ  ฯลฯ ในส่ิงที่ถูกต้อง

5 ก่อสร้างลานกีฬาสวนปาุวดัเทพนมเชือด เพือ่ส่งเสริมการออก ก่อสร้างลานกีฬา 300,000     -               -                ร้อยละของความ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนวดัเทพนมเชือด) ก้าลังกายแก่เด็ก เยาวชน บริเวณสวนปาุวดัเทพ (เงินอดุหนนุ) พึงพอใจของประชาชน ใช้ออกก้าลังกาย

และประชาชนในชุมชน นมเชือด พร้อมติดต้ัง ในชุมชน และเกิดความสนใจ

เคร่ืองออกก้าลังกาย ออกก้าลังกายมากขึ้น

และอุปกรณ์กีฬา

6 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่ชุมชน เพือ่ส่งเสริมการออก จัดหาอุปกรณ์กีฬา 100,000     100,000     100,000      ร้อยละของความ ประชาชนในชุมชนให้ กองการศึกษา

(เสนอโดยชุมชนวดัเทพนมเชือด) ก้าลังกายแก่เด็ก เยาวชน แก่ประชาชนในชุมชน (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) พึงพอใจของประชาชน ความสนใจในการออก

และประชาชนในชุมชน ต่าง ๆ ทั้ง 12 ชุมชน ในชุมชน ก้าลังกายมากขึ้น

7 ก่อสร้างสถานที่ออกก้าลังกายและสนาม เพือ่ส่งเสริมการออก ปรับพื้นที่ใหเ้ปน็สถาน -               200,000     -                ร้อยละของความ ประชาชนในชุมชนให้ กองช่าง/

เด็กเล่นบริเวณตลาดโคกยาง ก้าลังกายแก่เด็ก เยาวชน ที่ออกก้าลังกายพร้อม (เงินอดุหนนุ) พึงพอใจของประชาชน ความสนใจในการออก กองการศึกษา

(เสนอโดยชุมชนบา้นโคกยาง) และประชาชนในชุมชน อุปกรณ์เด็กเล่นและ ในชุมชน ก้าลังกายมากขึ้น

อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)



3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสานกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถ่ิน

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดงานรัฐพธิต่ีาง ๆ เพื่อใหก้ารจัดงานรัฐพธิต่ีางๆ จัดเตรียมการด้าเนิน 150,000     150,000     150,000      ร้อยละของงานพธิี การด้าเนินงานรัฐ สป.

ด้าเนินไปด้วยความเรียบร้อย งานเพื่อจัดงานรัฐพธิี (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ที่ด้าเนินการได้ส้าเร็จ พธิต่ีางๆมีความเรียบ (งานธรุการ)

แสดงออกถึงความจงรักภกัดี ต่างๆ เช่น วนัปยิมหา สมบรูณ์ ร้อยถูกต้อง เหมาะสม

ราช วนัเฉลิมพระชนม ตามพธิกีาร

พรรษา ฯลฯ

2 จัดงานประเพณีสงกรานต์และวนักตัญญู เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียม   - จัดกิจกรรมสรงน้้า 80,000       80,000      80,000        จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม สืบสาน อนุรักษป์ระ กองการศึกษา

ประเพณีอันดีงาม ตระหนัก พระพทุธรูป พระสงฆ์ (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) เพณีอันดีงาม ผู้สูงอายุ 

ในคุณค่าของผู้สูงอายุส่งเสริม รดน้้าขอพรผู้สูงอายุ ครอบครัวและคนใน

ความสัมพนัธข์องครอบครัว ประกวดผู้สูงอายุ ชุมชนมีความสัมพนัธ์

(ตรงกับโครงการที่เสนอโดยชุมชนบา้น  - จัดใหม้ีกิจกรรม ที่ดีต่อกัน 

ตลาดร่อนพบิลูย์) ถนนข้าวหลาม

3 จัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม จัดใหม้ีการแสดง 100,000     100,000     100,000      จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันอนุรักษแ์ละ กองการศึกษา

ประเพณีลอยกระทง จัดประกวดกระทง (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) สืบสานประเพณีอันดี

เกิดการมีส่วนร่วมในการ จัดประกวดธดิานพมาศ งามใหค้งอยู่สืบไป

จัดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
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2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

4 จัดงานวนัขึ้นปใีหม่ เพื่อใหป้ระชาชนได้ จัดใหม้ีการท้าบญุ 30,000       30,000      30,000        จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิดความเปน็สิริมงคล กองการศึกษา

ร่วมกันท้าบญุตักบาตร ตักบาตรเนื่องในโอกาส (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) แก่ผู้ร่วมกิจกรรม

เนื่องในวนัขึ้นปใีหม่ วนัขึ้นปใีหม่

เกิดความเปน็สิริมงคง

5 ประเพณีแหผ้่าขึ้นธาตุ เพื่อร่วมกันรักษาขนบ เข้าร่วมกิจกรรมแหผ้่า 5,000         5,000        5,000          จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันอนุรักษแ์ละ กองการศึกษา

ธรรมเนียม ประเพณี ขึ้นธาตุในวนัมาฆบชูา (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) สืบสานประเพณีอันดี

วฒันธรรมอันดีงามของ ณ วดัพระมหาธาตุ ฯ งามของทอ้งถิ่น

จังหวดันครศรีธรรมราช และวดัเขาน้อย ใหค้งอยู่สืบไป

6 อุดหนุนโครงการแหผ้่าขึ้นธาตุนานาชาติ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ สนับสนุนงบประมาณ 5,000         5,000        5,000          จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันอนุรักษแ์ละ อ.ร่อนพบิลูย์

ประเพณีอันเปน็เอกลักษณ์ แก่อ.ร่อนพบิลูย์ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สืบสานประเพณีอันดี

ของจังหวดันครศรีธรรมราช เพื่อด้าเนินโครงการ งามของทอ้งถิ่น

7 อุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจ เพื่อส่งเสริมประเพณี สนับสนุนงบประมาณ 50,000       50,000      50,000        จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันอนุรักษแ์ละ ศาลเจ้าพระ108

อันดีงามของทอ้งถิ่น ใหแ้ก่ ศาลเจ้าพระ108 (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สืบสานประเพณีอันดี

ในการจัดงานประเพณี งามของทอ้งถิ่น

ถือศีลกินเจ

8 อุดหนุนประเพณีแหห่มฺรับ เพื่อส่งเสริมประเพณี สนับสนุนงบประมาณ 20,000       20,000      20,000        จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันอนุรักษแ์ละ อ.ร่อนพบิลูย์

อันดีงามของทอ้งถิ่น เพื่อจัดขบวนแหห่มฺรับ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สืบสานประเพณีอันดี

แก่ อ.ร่อนพบิลูย์ งามของทอ้งถิ่น
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2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

9 อุดหนุนงานประเพณีลากพระ เพื่อเปน็การส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ จ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันอนุรักษแ์ละ อ.ร่อนพบิลูย์

และอนุรักษว์ฒันธรรม เพื่อใช้ในงานประเพณี สืบสานประเพณีอันดี วดัเทพนมเชือด

ประเพณีอันดีงามของ ลากพระแก่หน่วยงาน งามของทอ้งถิ่น วดัพศิาลนฤมิต

ทอ้งถิ่น ต่าง ๆ ดังนี้ วดัจีบประดิษฐ์

1) อ.ร่อนพบิลูย์ 50,000       50,000      50,000        วดัสุวรรณรังษี

2) วดัเทพนมเชือด 10,000       10,000      10,000        วดัเขาน้อย

3) วดัพศิาลนฤมิต 10,000       10,000      10,000        

4) วดัจีบประดิษฐ์ 10,000       10,000      10,000        

5) วดัสุวรรณรังษี 10,000       10,000      10,000        

6) วดัเขาน้อย 10,000       10,000      10,000        

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้้า ส่ิงแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิม่พืน้ทีสี่เขียวและการใช้พลังงานสะอาด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ศูนย์กลางการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ชั้นน้าของภูมิภาค ได้มาตรฐาน ลดต้นทุน เพิม่ประสิทธิภาพการคมนาคมและการขนส่ง

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

4.1 แนวทางการพัฒนาดา้นการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้ าระบบคมนาคมขนส่งให้สะดวกและครอบคลุมทุกพ้ืนที่

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงทางสาธารณะสายเลียบแนวร้ัว เพือ่ให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนหนิคลุก 200,000     -               -                ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

ทศิใต้ของกสย.ร่อนพบิลูย์ผ่านแนวเขตบา้น ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน กวา้ง 4 เมตร ยาว (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน มีความสะดวก

นายเล็ก จตุรงค์ จดถ.หลังสนง.เทศบาล ใช้คมนาคมสัญจร 130 เมตร ในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สายปาุชมพู่ - ทุ่งโหม๊ะ หมู่ 7

(เสนอโดยชุมชนบา้นปาุชมพู)่

2 ขยายพื้นที่ถนนคอนกรีตหน้าวดัสุวรรณรังษี เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน ขยายพื้นที่ถนนคสล. 200,000     -               -                ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

และร.ร.ชุมชนวดัสุวรรณรังษ ีหมู่ 10 ที่ได้มาตรฐานใช้คมนาคม พื้นที่รวม 200 ตร.ม. (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน มีความสะดวก

สัญจร ในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

3 ถมดินขยายไหล่ทางหน้าบ้านนางผ้วน เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน ถมดินและขยายไหล่ 100,000     -               -                ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

เพชรอนันต์ หมู่ 7 ที่ได้มาตรฐานใช้คมนาคม ทาง ระยะทาง 100 ม. (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบา้นวงัไทร) สัญจร ในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)



2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

4 กอ่สร้างถนนรอบสันเขาวัดเทพนมเชือด เพื่อเปน็เส้นทางเชิงอนุรักษ์ กอ่สร้างถนนรอบ -              1,000,000 -               ร้อยละของความ การท่องเทีย่วเชิง กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนวัดเทพนมเชือด) ม.7 และพฒันาการท่องเทีย่ว สันเขาวัดเทพนม (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน อนุรักษ์ในชุมชนได้

เชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่น เชือด ในพืน้ที่ รับการพฒันาส่งเสริม

5 กอ่สร้างถนนคสล.สายหลุมขยะ-คาร์แคร์ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน กอ่สร้างถนนคสล. 2,000,000  -             -               ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

หมู่ 12 ที่ได้มาตรฐานใช้คมนาคม ผิวจราจรกว้าง 4 ม. (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดร่อนพบิูลย์) สัญจร ยาว 800 เมตร ในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

6 กอ่สร้างถนนสายหลังวัดสุวรรณรังษี เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน ก่อสร้างถนนหนิคลุก 297,000   -             -               ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

 - บ้านสวนเลา (ขา้งบ้านนายประโชติ ที่ได้มาตรฐานใช้คมนาคม ผิวจราจรกว้าง 3 ม. (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน มีความสะดวก

เส้งสุย) หมู่ 10 สัญจร ยาว 330 เมตร ในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

(เสนอโดยชุมชนวัดสุวรรณรังษ)ี

7 กอ่สร้างถนนสายหน้าบ้านอ.นิคม เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน ก่อสร้างถนนหนิคลุก 108,000   -             -               ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

 - บ้านนางนงลักษณ์  จนิดานิล หมู่ 10 ที่ได้มาตรฐานใช้คมนาคม ผิวจราจรกวา้ง 3 ม. (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนวัดสุวรรณรังษ)ี สัญจร ยาว 122 เมตร ในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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8 กอ่สร้างถนนสายบ้านนางต้ัง - บ้านนาย เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน กอ่สร้างถนนหินคลุก -              200,000    -               ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

นิยม ด้าแกว้-บ้านนายเหิม สุขช่วยม.12 ที่ได้มาตรฐานใช้คมนาคม กว้าง 4 เมตร ยาว (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบา้นปรีชาทอง-นาลึก) สัญจร 200 เมตร ในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

9 ท้าเนินลูกระนาด เพือ่ลดอัตราการเกิด  - ตลอดแนวหน้า 20,000      20,000     20,000       อัตราการเกิดอุบัติ สามารถลดอัตรา กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบา้นตลาดเกษตร,เขาน้อย อุบัติเหตุจากการขับ สหกรณ์เขาน้อย (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เหตุในชุมชน การเกิดอุบัติเหตุได้

ศาลาจาก,วงัไทร,นาโพธิฯ์,ตลาดร่อนพบิลูย์ ขี่พาหนะต่าง ๆ  - สามแยกบ้าน

และชุมชนบ้านปรีชาทอง-นาลึก) นายวุฒิ(ศาลาจาก)

 - ชุมชนวังไทร

ตลอดสาย

 - หน้าบ้านปูานาง

(นาโพธิ)์

 - ถนนสายหลัง

ศาลเจ้าพระ108

 - หน้าบ้านครูแต้ว

ตลาดเกษตร

 - หน้าเมรุวัดพิศาล

นฤมิต
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 - หน้าสหกรณ์ถงึซ.

ในวัดพศิาลฯ จดบ้าน

นายสมภาส พบิูลย์

 - ภายในชุมชนบ้าน

ปรีชาทอง-นาลึก

ฯลฯ

10 โครงการบ้ารุงรักษาระบบระบายน้้า เพือ่เป็นการปูองกัน ขุด ลอก ท้าความ 200,000    200,000    200,000     ร้อยละของความ การระบายและไหล กองช่าง

ภายในเขตเทศบาล ไม่ให้ท่อ คู คลอง สะอาดคูระบายน้้า (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน เวียนของน้้าเป็นไป

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใหม,่สุวรรณรางระบายน้้าอุดตัน คลอง ทอ่ รางระบาย ในพืน้ที่ อย่างมีประสิทธิภาพ

รังษ,ีบ้านวังไทร,บ้านนาโพธิ,์บ้านตลาด และต้ืนเขิน ปูองกัน น้้าภายในเขตเทศบาล ไม่เกิดน้้าท่วมขังใน

ใน-จานเรียวและบ้านปรีชาทอง ฯ) น้้าท่วมขังในฤดูฝน บ้านตลาดใหม่ ฤดูฝน

 - ซ.เพชรเกษม24 

 - ริมถ.เพชรเกษม  

 - โรงปูนขาว

นางละเอียด

 - บ้านครูหมึก

 - ภายในตลาดใหม่
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สุวรรณรังษี

 - จากฝายน้้าหน้า

วัดถึงบ้านควนสี

บ้านวังไทร

 - คลองถ.วังไทรเก่า

 - คูน้้าหน้าบ้าน

นายสวสัด์ิ เดชสถิตย์

บ้านนาโพธิ์ฯ

 - คลองหน้าบา้นพี่รัส

 - คลองหลังบา้นน้าจบ

บา้นตลาดใน-จานเรยีว

 - คลองจานเรียว

 - หลุมเหมืองเก่า

 - ส่ีแยกจานเรียว

 - หลุมเหมืองเกา่

บ้านตลาดใน

ปรีชาทอง

 - ห้วยปลิง
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อ่ืน ๆ 

 - ข้างบ้านนาง

พรรณี-สะพานปอ

 - คูระบายน้้าสาม

แยกศพด.-สะพาน

เรือก

 - คูระบายน้้าหลัง

ตลาดใหม่-ถ.นาโพธิ์

ฯลฯ

11 กอ่สร้างคูระบายน้้าจากตลาดใหม่ - สุด เพือ่ให้การระบายน้้า ก่อสร้างคูระบาย 300,000   -             -               ร้อยละของความ การระบายน้้ามีประ กองช่าง

เขตเทศบาล หมู่ 7 มีประสิทธิภาพ น้้าตามแบบแปลน (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใหม)่ ลดปัญหาน้้าท่วมขัง ของเทศบาล ในพืน้ที่

12 ก่อสร้างทอ่ระบายน้้าบริเวณศาลเจ้าพระ เพื่อใหก้ารระบายน้้าใน ก่อสร้างทอ่ระบายน้้า 800,000   -             -               ร้อยละของความ การระบายน้้ามีประ กองช่าง

108 ตลอดแนว ม.12 เขตเทศบาลมีประสิทธิ ความยาว 380 เมตร (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนพบิลูย์) ภาพ ในพืน้ที่
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13 กอ่หินยาแนวทางเท้าคลองจานเรียว เพือ่ความเป็นระเบียบเรียบ กอ่หินยาแนวทางเท้า 600,000    -             -               ร้อยละของความ ทางเท้าเป็นระเบียบ กองช่าง

(ส่วนทีเ่หลือ) หมู่ 12 ร้อยของถนนและทางเท้า เลียบคลองจานเรียว (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน เรียบร้อยมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใน-จานเรียว) (ส่วนทีเ่หลือ)ยาว300 ในพืน้ที่

เมตร

14 กอ่สร้างคูระบายน้้าจากถนนเอเชีย-หน้า เพือ่ให้การระบายน้้า ก่อสร้างคูระบาย 400,000   -             -               ร้อยละของความ การระบายน้้ามีประ กองช่าง

วัดสุวรรณรังษีทัง้ 2 ฝ่ังถนน มีประสิทธิภาพ ลด น้้าตามแบบแปลน (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนวัดสุวรรณรังษ)ี ปัญหาน้้าท่วมขัง ของเทศบาล ในพืน้ที่

15 ก่อสร้างคูระบายน้้าหลังวัดพิศาลนฤมิตเพือ่ให้การระบายน้้า ก่อสร้างคูระบาย 300,000   -             -               ร้อยละของความ การระบายน้้ามีประ กองช่าง

ตลอดแนว ม.13 มีประสิทธิภาพ ลด น้้าตามแบบแปลน (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดเกษตร) ปัญหาน้้าท่วมขัง ของเทศบาล ชาชนในพืน้ที่

16 ก่อสร้างคูระบายน้้าบ้านปูาลาดไปถึง เพือ่ให้การระบายน้้า ก่อสร้างคูระบาย 400,000   -             -               ร้อยละของความ การระบายน้้ามีประ กองช่าง

บ้านหมวดเกียรติ ม.13 มีประสิทธิภาพ ลด น้้าตามแบบแปลน (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดเกษตร) ปัญหาน้้าท่วมขัง ของเทศบาล ชาชนในพืน้ที่

17 ซ่อมแซมทอ่ระบายน้้าหน้าวดัพศิาลฯ ม.13 เพือ่ให้การระบายน้้า ซ่อมแซม/เปล่ียนฝา 50,000     -             -               ร้อยละของความ การระบายน้้ามีประ กองช่าง

 (เสนอโดยชุมชนบา้นตลาดเกษตร) มีประสิทธิภาพ ลด ท่อทีช่้ารุด (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

ปัญหาน้้าท่วมขัง ชาชนในพืน้ที่
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18 วางท่อระบายน้้าหน้าบ้านนายสุทิน เพือ่ให้การระบายน้้า ก่อสร้างท่อระบาย 100,000    -             -               ร้อยละของความ การระบายน้้ามีประ กองช่าง

 - สะพานเงือก หมู่ 12 มีประสิทธิภาพ ลด น้้าตามแบบแปลน (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนปรีชาทอง-นาลึก) ปัญหาน้้าท่วมขัง ของเทศบาล ชาชนในพืน้ที่

19 กอ่สร้างคูระบายน้้าถนนสายวังไทรเกา่ เพือ่ให้การระบายน้้า ก่อสร้างท่อระบาย 500,000    -             -               ร้อยละของความ การระบายน้้ามีประ กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบา้นวงัไทร) ม.7 มีประสิทธิภาพ ลด น้้าตามแบบแปลน (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

ปัญหาน้้าท่วมขัง ของเทศบาล ชาชนในพืน้ที่

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนสามารถใช้ ก่อสร้างถนนคสล. -              -             2,680,000      ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

บริเวณรอบหลุมขยะเทศบาล ม. 12 สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ขนาดกวา้ง 4.50 ม. (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประ มีความสะดวก

ยาว 1,195 ม. ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

21 ก่อสร้างรางระบายน้้าสายหน้าบา้นโกเคว เพื่อใหก้ารระบายน้้า ก่อสร้างรางระบาย 300,000     -             -               ร้อยละของความ การระบายน้้ามีประ กองช่าง

มีประสิทธภิาพ ลดปญัหา น้้ารูปตัวว ีความ (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

น้้าทว่มขัง ยาว 37 เมตร ชาชนในพืน้ที่

22 ก่อสร้างจุดกลับรถ(U-TURN) พร้อมไฟ เพื่อใหป้ระชาชนมีความ อดุหนนุแขวงการทางเพื่อ 2,480,000   -             -               ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

ส่องสวา่งหน้าส้านักงานเทศบาลต้าบลร่อน ปลอดภยัในการคมนาคม กอ่สร้างจุดกลับรถพร้อม (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประ มีความสะดวก

พบิลูย์ หมู่ 13 สัญจร ติดต้ังปาูยจราจร ไฟกระ ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

พริบโคมเหล็กโคมไฟส่อง

สว่างเกาะกลางถนนต่อจากส่วนเดิมจากส่ีแยกร่อนพบิลูย์

ตามแบบแปลนมาตรฐานกรมทางหลวงและทต.ร่อนพบิลูย์
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2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

23 ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียมคสล.ผ่านถนน เพื่อใหก้ารระบายน้้ามี ขนาดกวา้ง 1.80 x 1.80 x 960,000    -             -               ร้อยละของความ การระบายน้้ามีประ กองช่าง

กรมทางหลวงสายร่อนพบิลูย์ - ทุ่งสง ประสิทธภิาพ ลดปญัหา 9.00 เมตรชนิด 2 ช่องทาง (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน สิทธิภาพมากขึ้น

บริเวณหน้าสถานที่ก่อสร้างส้านักงาน น้้าทว่มขัง ซ้ายขวา (สองฝ่ังถนน) ในพืน้ที่

เทศบาลแหง่ใหม่ ม.13

24 ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียมคสล.ถนน เพื่อใหก้ารระบายน้้าใน กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมคสล. -              205,000    -               ร้อยละของความ การระบายน้้ามีประ กองช่าง

สายคลองเลียบรางรถไฟ เขตเทศบาลมีประสิทธิ ขนาด (1.50*1.50)+ (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน สิทธิภาพมากขึ้น

(บา้นวงัไทร)  ม. 7 ภาพลดปญัหาน้้าทว่มขัง (1.50*1.50)เมตร ในพืน้ที่

 ยาว 6.00 เมตร

25 ก่อสร้างถนนคสล.สายบา้นหารแฝง - บา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน ก่อสร้างถนนคสล. 2,728,000   -               -                ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

นาโพธิ ์ม.14 ที่ได้มาตรฐานใช้คมนา กวา้ง 4 เมตร ยาว (ของบประสานแผนอบจ.) พงึพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนนาโพธิ-์หนองคูขันป5ี6) คมสัญจร 1,100 ม.หนา 0.15 ม. ชาชนในพื้นที่ ปลอดภยัมากยิ่งขึ้น

26 กอ่สร้างถนนคสล.สายขา้งบ้านนายโชติ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถใช้ ก่อสร้างถนนคสล. 250,000   -             -               ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

พรหมแก้วจดถนนสายหารแฝง ม.7 สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ผิวจราจรกว้าง4ม. (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน มีความสะดวก

ยาว 125 ม.วางท่อ ในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

12 ท่อน
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2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

27 บกุเบกิถนนสายบา้นนายเสวยีน หมู่ 7 เพื่อใหก้ารคมนาคม ก่อสร้างถนนหนิคลุก 63,000       -               -                ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบา้นปาุชมพู)่ สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกวา้ง 3 (เงินอุดหนุน) พงึพอใจของประ มีความสะดวก

สบายมากขึ้น เมตร ยาว 70 เมตร ชาชนในพื้นที่ ปลอดภยัมากยิ่งขึ้น

28 ก่อสร้างถนนคสล.สายทววีฒันา หมู่ 5 เพื่อใหก้ารคมนาคม ก่อสร้างถนนคสล. 830,000     -               -                ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบา้นปาุชมพู)่ สัญจรไปมาสะดวก ขนาดผิวจราจร (เงินอุดหนุน) พงึพอใจของประ มีความสะดวก

สบายมากขึ้น กวา้ง 3 ม.ยาว 495 ชาชนในพื้นที่ ปลอดภยัมากยิ่งขึ้น

ม. พร้อมคูระบายน้้า

29 โครงการร้ือถอนอาคารสุขาภบิาลเก่า เพื่อใหเ้ปน็ไปตามแนวทาง ร้ือถอนอาคารสุขาภิ 200,000     -               -                ร้อยละของความ ลดความเส่ียงจาก กองช่าง

หมู่ 12 ปฏบิติัของกรมธนารักษ์ บาลเก่า ตามที่เทศบาล (เงินอุดหนุน) พงึพอใจของประชาชน อันตรายที่อาจเกิด

ก้าหนด ในพื้นที่ จากอาคารเก่า

30 ซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนที่ ซ่อมแซมถนนภายใน 200,000     200,000     200,000      ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

ได้มาตฐานในการคมนาคม เขตเทศบาลที่ช้ารุด (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) พงึพอใจของประ มีความสะดวก

สัญจรไปมา ทรุดโทรม เปน็หลุม ชาชนในพื้นที่ ปลอดภยัมากยิ่งขึ้น

เปน็บอ่ ใหอ้ยู่ในสภาพ

ดี 
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4.2 แนวทางการพัฒนาดา้นการปรับปรุง ขยายเขตและตดิตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทัว่ถึง

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมี อุดหนุนงบประมาณ 1,000,000   1,000,000 1,000,000   ร้อยละของความ ประชาชนมีไฟฟูา กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบา้นปาุชมพู,่ชุมชนบา้น ไฟฟูาสาธารณะใช้ แก่กฟภ.ร่อนพบิลูย์ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประ ใช้อย่างทัว่ถึง

ตลาดเกษตร,ชุมชนบา้นโคกยาง,ชุมชน อย่างทัว่ถึง ในการขยายเขตไฟ ชาชนในพืน้ที่

บา้นเขาน้อย ศาลาจาก,ชุมชนวงัไทร, ฟูาสาธารณะ

ชุมชนบา้นตลาดใน จานเรียว)  - ถนนคอนกรีต

หลังวัดพิศาลฯ

 - ถนนคอนกรีต

เลียบก้าแพงร.ร.วัด

พิศาล ด้านทิศใต้

 - โรงอิฐสมหมาย

ไปถึงหน้าบา้นตาครุฑ

 - แถวบา้นนายสวสัด์ิ

วีระประเสริฐกุล

 - หน้าบา้นหนองจิก

 - ทางเข้าวัดจีบประดิษฐ์

 - ถนนหน้าโรงบม่ยาง
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2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ชุมชนบา้นปาุชมพู่

 - ถนนสายเขากิ่ว

 - ถนนซอยบ้าน

ยายเต้ียง 100 ม.

 - ถนนสายวังไทรเกา่

 - ถนนหลังตลาดรุ่ง

เรือง,ตลาดใน

 - สายเขาน้อย-ดรุณ

ศึกษา

ฯลฯ
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4.3 แนวทางการพัฒนา-จัดหาน้ าเพ่ือใชใ้นการอุปโภคบริโภค

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 แก้ปัญหาน้้าอุปโภคบริโภค เพือ่ให้ประชาชนมี จัดหาพร้อมติดต้ัง 200,000    200,000    200,000     ร้อยละของความ ประชาชนมีน้้าสะอาด กองช่าง/

(เสนอโดยชุมชนสุวรรณรังษ,ีชุมชนโคก น้้าอุปโภคบริโภค  -ถังกรองสนิมเหล็ก (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน อปุโภคบริโภคอยา่ง สป.

ยาง,ชุมชนวังไทร,ชุมชนบ้านเขาน้อย อย่างเพียงพอ ขนาด 12 คิว (ชุมชนสุวรรณรังษ)ี ในพืน้ที่ เพยีงพอทุกครัวเรือน (งานพฒันาชุมชน)

 - ศาลาจาก,ชุมชนบ้านตลาดเกษตร) ชุมชนโคกยาง  -เคร่ืองกรองน้้าด่ืม

ชุมชน 2 เคร่ือง

ชุมชนวังไทร  - เคร่ืองกรองน้้า

จ้านวน 1 เคร่ือง

ชุมชนบ้านเขาน้อยฯ  - ถงัเกบ็น้้าบ้านควน

เขาน้อย 1 ถงั

ชุมชนตลาดเกษตร  - แทงค์น้้าขนาดใหญ่

ณ ศาลาเอนกประสงค์

ชุมชน 1 แทงค์

ชุมชนปรีชาทอง -นาลึก  - เคร่ืองกรองน้้า

จ้านวน 1 เคร่ือง
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2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

2 วางทอ่ระบบส่งน้้าเพื่อการเกษตร สายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า วางทอ่ระบบส่งน้้าเพื่อ 300,000   -             -               ร้อยละของความ ประชาชนมีน้้าสะอาด กองช่าง

ทา้ยเรือ  ม.12 สะอาดอปุโภคบริโภคอย่าง การเกษตรระยะทาง (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน อปุโภคบริโภคอยา่ง

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนพบิูลย์) เพยีงพอทกุครัวเรือน รวม 1,458 ม. ชาชนในพืน้ที่ เพยีงพอทุกครัวเรือน

3 วางท่อระบบส่งน้้าเพือ่การเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า วางทอ่ระบบส่งน้้าเพื่อ 300,000   -             -               ร้อยละของความ ประชาชนมีน้้าสะอาด กองช่าง

สายส่ีแยกเขากิ่ว - บา้นปรีชาทอง ม.12 สะอาดอปุโภคบริโภคอย่าง การเกษตรระยะทาง (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน อปุโภคบริโภคอยา่ง

(เสนอโดยชุมชนปรีชาทองฯ) เพยีงพอทกุครัวเรือน รวม 1,646 ม. ชาชนในพืน้ที่ เพยีงพอทุกครัวเรือน

4 วางท่อระบบส่งน้้าเพือ่การเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า วางทอ่ระบบส่งน้้าเพื่อ 150,000   -             -               ร้อยละของความ ประชาชนมีน้้าสะอาด กองช่าง

สายบ้านนาลึก ม.7 สะอาดอปุโภคบริโภคอย่าง การเกษตรระยะทาง (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน อปุโภคบริโภคอยา่ง

(เสนอโดยชุมชนปรีชาทองฯ) เพยีงพอทกุครัวเรือน รวม 645 ม. ชาชนในพืน้ที่ เพยีงพอทุกครัวเรือน

5 วางท่อระบบส่งน้้าเพือ่การเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า วางทอ่ระบบส่งน้้าเพื่อ 300,000   -             -               ร้อยละของความ ประชาชนมีน้้าสะอาด กองช่าง

สายสามแยกคล่ืนวทิยFุM99 - วดัเทพ สะอาดอปุโภคบริโภคอย่าง การเกษตรระยะทาง (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน อปุโภคบริโภคอยา่ง

นมเชือด ม.7 เพยีงพอทกุครัวเรือน รวม 1,335 ม. ชาชนในพืน้ที่ เพยีงพอทุกครัวเรือน

6 วางท่อระบบส่งน้้าเพือ่การเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า วางทอ่ระบบส่งน้้าเพื่อ 400,000   -             -               ร้อยละของความ ประชาชนมีน้้าสะอาด กองช่าง

สายหน้าร.ร.ดรุณศึกษา-บา้นนาโพธิ ์ม.7 สะอาดอปุโภคบริโภคอย่าง การเกษตรระยะทาง (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน อปุโภคบริโภคอยา่ง

เพยีงพอทกุครัวเรือน รวม 1,790 ม. ชาชนในพืน้ที่ เพยีงพอทุกครัวเรือน

7 วางท่อระบบส่งน้้าเพือ่การเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้า วางทอ่ระบบส่งน้้าเพื่อ 300,000   -             -               ร้อยละของความ ประชาชนมีน้้าสะอาด กองช่าง

สายบ้านตลาดใหม่ สะอาดอปุโภคบริโภคอย่าง การเกษตรระยะทาง (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน อปุโภคบริโภคอยา่ง

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใหม่) เพยีงพอทกุครัวเรือน รวม 1,350 ม. ชาชนในพืน้ที่ เพยีงพอทุกครัวเรือน
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2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการเจาะน้้าบาดาลบ้านตลาดใหม่ เพือ่ให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อน้้า 1,000,000   1,000,000  1,000,000    ร้อยละของความ ประชาชนมีน้้าสะอาด กองช่าง

(ของบประมาณบริหารจัดการน้้าจาก น้้าอุปโภคบริโภค บาดาล ในพืน้ที่ (งบ.อบจ.นศ.) (งบ.อบจ.นศ.) (งบ.อบจ.นศ.) พึงพอใจของประชาชน อปุโภคบริโภคอยา่ง

อบจ.นครศรีธรรมราช) อย่างเพียงพอ ที่มีความจ้าเปน็/ขาด ในพืน้ที่ เพยีงพอทุกครัวเรือน

แคลนน้้าอุปโภค

บริโภค

9 ขยายเขตประปา เพือ่ให้ประชาชนมี สนับสนุนงบประมาณ 200,000   200,000    200,000     ร้อยละของความ ประชาชนมีน้้าสะอาด กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดร่อนพิบูลย)์ น้้าอุปโภคบริโภค แก่กปภ.ในการขยาย (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน อปุโภคบริโภคอยา่ง

อย่างเพียงพอ เขตประปาจากปาุ ในพืน้ที่ เพยีงพอทุกครัวเรือน

มะพร้าวถึงคาร์แคร์

  - ชุมชนบา้นโคกยาง

ฯลฯ  และตามที่ได้มี

การร้องขอ 

10 ปรับปรุงและพฒันาระบบบาดาล เพือ่ให้ประชาชนมี ปรับปรุงและพฒันา 100,000    100,000    100,000     ร้อยละของความ ประชาชนมีน้้าสะอาด กองช่าง/

บ้านโคกยาง น้้าอุปโภคบริโภค ระบบบาดาลทีไ่ด้รับ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) พึงพอใจของประชาชน อปุโภคบริโภคอยา่ง งานพฒันาชุมชน

อย่างเพียงพอ การถา่ยโอนมาจาก ในพืน้ที่ เพยีงพอทุกครัวเรือน

กรมทรัพยากร ฯ
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4.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการวางผังเมอืง สวนสาธารณะและการปรับปรุงภูมทิัศน์ในท้องถ่ิน

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล เพือ่ให้เทศบาลต้าบล  - จา้งเหมาบุคลากร 1,000,000   1,000,000  1,000,000    ความพึงพอใจของ สภาพภูมิทัศน์ของ กองช่าง

ร่อนพิบูลย์มีสภาพ เพือ่ปรับปรุงภูมิทัศน์ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ประชาชนต่อสภาพ เทศบาลมีความสวย

ภูมิทัศน์ทีส่วยงาม ภายในเขตเทศบาล ภูมิทัศน์โดยรวม งาม และเปน็ระเบยีบ

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ เรียบร้อย

ถนนสายต่างๆในเขต

เทศบาล เช่น สาย

ทางเข้าตลาดร่อนพิ

บูลย,์สายร่อนพิบูลย์

 - เขาชุมทอง ฯลฯ

พร้อมประดับไฟ

สวยงาม

 ฯลฯ

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้้า เพือ่ให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริ 300,000    -             -               ความพึงพอใจของ สภาพภูมิทัศน์ของ กองช่าง

วัดเทพนมเชือด สวยงาม เป็นระเบียบ เวณสระน้้าวัดเทพ (เงินอุดหนุน) ประชาชนต่อ แหล่งน้้าสาธารณะ

(เสนอโดยชุมชนวัดเทพนมเชือด) เรียบร้อย นมเชือด สภาพภูมิทัศน์ มีความสวยงาม และ

โดยรวม เป็นระเบียบ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพือ่การอยู่ดี มีสุข

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ี

5.1 แนวทางการสร้างระบบการบริหารจัดการและการปฏิบตัิงานทีม่ีประสิทธิภาพ

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎร์ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล ปรับปรุงฐานข้อมูล 30,000       30,000      30,000        ร้อยละของข้อมูล ข้อมูลทะเบยีนราษฎร์ สป.

ทะเบยีนราษฎร์ใหเ้ปน็ ทะเบยีนราษฎร์ปลีะ 1 (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ที่ได้รับการปรับ ของเทศบาลเปน็ (งานทะเบยีน ฯ)

ปจัจุบนั คร้ัง ปรุง ปจัจุบนั

2 สนับสนุนการด้าเนินงานของศูนย์ข้อมูล เพื่อพฒันาระบบข้อมูลสาร  - จัดหา ติดต้ังวสัดุอุป 20,000       20,000      20,000        จ้านวนผู้มาใช้ มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.

ข่าวสารและพฒันาระบบสารสนเทศ สนเทศใหส้ะดวกรวดเร็ว กรณ์พร้อมดูแลรักษา (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) บริการศูนย์ข้อมูล และระบบสารสนเทศ (งานธรุการ)

ในเทศบาลต้าบลร่อนพบิลูย์ ทนักับเหตุการณ์ปจัจุบนั ปรับปรุงซ่อมแซมให้ ข่าวสาร ฯ ที่ทนัสมัย มีประสิทธิ

ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานได้ ภาพ  เปน็แหล่งแลก

ได้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าว อย่างมีประสิทธภิาพ เปล่ียนข้อมูลข่าวสาร

สารได้อย่างมีประสิทธภิาพ

และเปดิช่องทางใหป้ระชา

ชนได้แสดงความคิดเหน็

อย่างเสรี
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2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

3 จัดงานวนัเทศบาล เพื่อสร้างขวญัก้าลังใจแก่  - ประชาชนในทอ้งถิ่น 20,000       20,000      20,000        จ้านวนประชาชน บคุลากรมีขวญัก้าลังใจ สป.

บคุลากรของเทศบาล สร้าง ตระหนักถึงบทบาท (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการปฏบิติังาน ประ (งานธรุการ)

ความสัมพนัธอ์ันดีระหวา่ง ความส้าคัญของการปก ชาชนมีส่วนร่วมและ

เทศบาลกับประชาชน และ ครองส่วนทอ้งถิ่นในรูป เหน็ความส้าคัญของ

สร้างความสามัคคีในทอ้งถิ่น แบบเทศบาล มีส่วน เทศบาล

ร่วมในการพฒันาได้

4 วนัทอ้งถิ่นไทย เพื่อร่วมร้าลึกในพระมหา จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจ 10,000       -               -                จ้านวนผู้เข้าร่วม เกิดขวญัก้าลังใจในการ สป.

กรุณาธคุิณของพระบาทสม กรรมวนัทอ้งถิ่นไทย (เงินรายได้) กิจกรรม จัดบริการสาธารณะให้ (งานธรุการ)

เด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ ที่มี 18 มีนาคม ของทกุปี ประชาชนและส่งเสริม

ต่อการปกครองทอ้งถิ่นไทย ระบอบประชาธปิไตย

5 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมตามหนังสือ เพื่อใหส้ามารถด้าเนิน ด้าเนินกิจกรรม 10,000       -               -                จ้านวนโครงการ สามารถสนองนโยบาย สป.

ส่ังการของจังหวดัและกรมส่งเสริม ฯ กิจกรรมตามหนังสือ ตามที่ได้รับหนังสือ (เงินรายได้) ที่ได้ด้าเนินการ ของจังหวดั/รัฐบาลได้ (งานธรุการ)

ส่ังการฯ ได้ ส่ังการ ฯ อย่างทนัทว่งที

6 อุดหนุนการปฏบิติังานของศูนย์ข้อมูล เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของ สนับสนุนงบประมาณ 20,000       -               -                ความพงึพอใจของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สป.

ข่าวสารอ.ร่อนพบิลูย์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอ้าเภอ แก่อบต.ร่อนพบิลูย์ใน (เงินอุดหนุน) ผู้ใช้บริการศูนย์ฯ อ.ร่อนพบิลูย์มีประสิทธิ (งานธรุการ)

ร่อนพบิลูย์ มีประสิทธภิาพ การด้าเนินการของศูนย์ฯ ภาพมากขึ้น
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2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

7 จ้างเหมาบริการท้าความสะอาดอาคาร เพื่อดูแล รักษาความสะอาด จ้างบคุลากร จ้านวน 172,800     -               -                รายงานผลการปฏบิติังาน อาคารส้านักงานและ สป.

ส้านักงาน อาคารส้านักงานเทศบาล 2 คนเพื่อปฏบิติัหน้าที่ (เงินรายได้) บริเวณโดยรอบมีความ (งานธุรการ)

ต้าบลร่อนพบิลูย์ ท้าความสะอาดอาคาร สะอาดเรียบร้อย

และบริเวณโดยรอบ 

ของส้านักงานเทศบาล

8 เคล่ือนย้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ เพื่อเชื่อมต่อระบบเทคโนโลยี ติดต้ังระบบเครือข่าย 100,000     -               -                การปฏบิติังานด้านสารสน เทศบาลมีความพร้อม สป.

การส่ือสาร ณ อาคารส้านักงานเทศบาล สารสนเทศและการส่ือสาร และอุปกรณ์ด้านเทคโน (เงินรายได้) เทศก่อน - หลังการเคล่ือน ในการปฏบิติังานด้าน (งานธุรการ)

แหง่ใหม่ ใหม้ีความพร้อมในการ โลยีสารสนเทศและ ย้ายระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏบิติังาน การส่ือสาร ณ อาคาร และการส่ือสารที่มี

ส้านักงานแหง่ใหม่ ให้ ประสิทธภิาพ

สามารถใช้ในการ

ปฏบิติังานได้อย่าง

มีประสิทธภิาพ

9 จัดซ้ือสายส่งน้้าดับเพลิง เพื่อใช้ในการส่งน้้าบริการ จัดซ้ือสายส่งน้้าดับเพลิง 100,000     100,000     100,000      อัตราการลดลงของ ประชาชนได้รับการ สป.

ประชาชนและใช้ในการดับ ขนาด Ø2.5"จ้านวน 5 (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ความเสียหายจากอัคคีภยั ช่วยเหลืออย่างทนั (งานปอูงกันฯ)

เพลิงในที่ที่รถดับเพลิงไม่ เส้น และขนาด Ø1.5" ทว่งท ี

สามารถเข้าถึงได้ จ้านวน 5 เส้น
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10 ปรับปรุง - ต่อเติมอาคารงานปอูงกันฯ เพื่อใช้จัดเก็บอุปกรณ์ ปรับปรุง - ต่อเติม 70,000       70,000      -                ความพงึพอใจของจนท. เกิดความเปน็ระเบยีบ สป.

ต่าง ๆ ใหเ้ปน็ระเบยีบ อาคารงานปอูงกันฯ (เงินรายได้) (เงินรายได้) ก่อน - หลังปรับปรุง ฯ เรียบร้อย ในการจัด (งานปอูงกันฯ)

เรียบร้อย สะดวกในการ ตามแบบแปลนของ เก็บอุปกรณ์ สะดวก

ใช้งาน เทศบาลฯ ในการใช้งานมากขึ้น

11 วางระบบอินเตอร์เน็ตและจัดซ้ือครุภณัฑ์ เพื่อความรวดเร็วและลด วางระบบอินเตอร์เน็ต 70,000       70,000      70,000        ระยะเวลาในการเสนอ สามารถปฏบิติังาน สป.

คอมพวิเตอร์ส้าหรับงานส้านักงาน ขั้นตอนในการรับ-ส่งข้อมูล ภายในอาคารปอูงกันฯ (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) หนังสือต้ังแต่ต้นจนจบ ด้านเอกสารได้อย่าง (งานปอูงกันฯ)

หรือสืบค้นหนังสือราชการ และจัดซ้ือเคร่ืองคอม กระบวนการลดลง มีประสิทธภิาพมากขึ้น

ต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น พวิเตอร์พร้อมเคร่ือง

พมิพค์อมพวิเตอร์

จ้านวน 2 ชุด

12 จัดซ้ือเคร่ืองเสียงประจ้ารถบรรทกุขยะ เพื่อใช้ในการประชาสัมพนัธ์ จัดซ้ือเคร่ืองเสียงพร้อม 10,000       10,000      10,000        ความพงึพอใจของ การปฏบิติังานมีความ กองสาธารณสุข

หมายเลขทะเบยีน 81-2806 นศ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ติดต้ัง จ้านวน 1 ชุด (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติังาน สะดวกและเกิดประ และส่ิงแวดล้อม

ในช่วงฤดูระบาดของโรค สิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

ต่าง ๆ

13 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองตัดหญ้า เพื่อใหก้ารปฏบิติังานตัด  - จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 100,000     100,000     100,000      ความพึงพอใจของ การปฏบิติังานมีความ กองสาธารณสุข

หญ้า ตามสถานที่ต่าง ๆ ชนิดสะพาย จ้านวน (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน สะดวกและเกดิประสิทธิ และส่ิงแวดล้อม/

มีประสิทธภิาพมากขึ้น 9 เคร่ือง ภาพมากยิ่งขึ้น กองการศึกษา
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14 จัดซ้ือรถบรรทกุขยะ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานของกอง จัดซ้ือรถบรรทกุขยะแบบ 4,000,000   4,000,000  4,000,000    ความพงึพอใจของ การปฏบิติังานเก็บขน กองสาธารณสุข

สาธารณสุขฯ มีความสะดวก อดัทา้ยดันขยะด้วยระบบ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติังาน ขยะมีประสิทธภิาพ และส่ิงแวดล้อม

คล่องตัวมากขึ้น ไฮดรอลิคความจุไมน่อ้ย มากขึ้น

กว่า 6 ลบ.ม. 6 ล้อ

 ดีเซล จ้านวน 1 คัน

15 จัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั เพื่อใช้ในการฉีดพน่ลูกน้้า จัดซ้ือเคร่ืองพน่ 100,000     100,000     100,000      จ้านวนผู้ปวุยโรค ประชาชนปลอด กองสาธารณสุข

ยุงลายซ่ึงเปน็บอ่เกิดของโรค หมอกควนั 1 เคร่ือง (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ไข้เลือดออก จากโรคไข้เลือดออก และส่ิงแวดล้อม

ไข้เลือดออก ส้าหรับใช้ฉีดพน่

ใน 12 ชุมชน

16 จัดซ้ือเคร่ืองอัดจารบี เพื่อใช้ส้าหรับอัดจารบใีห้ จัดซ้ือเคร่ืองอัดจารบี 20,000       20,000      20,000        ความพึงพอใจของ การปฏบิติังานมีความ กองสาธารณสุข

กับรถบรรทกุขยะ รถตัก จ้านวน 2 เคร่ือง (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน สะดวกและเกดิประสิทธิ และส่ิงแวดล้อม/

หน้าขุดหลัง ฯลฯ ของกอง ภาพมากยิ่งขึ้น กองช่าง

สาธารณสุข ฯและกองช่าง

17 จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้้าแรงดันสูง เพื่อใช้ในการฉีดล้างท้า จัดซ้ือเคร่ืองฉีดน้้าแรง 10,000       10,000      10,000        ความพึงพอใจของ การปฏบิติังานมีความ กองสาธารณสุข

ความสะอาดรถของทาง ดันสูง จ้านวน 1 เคร่ือง (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน สะดวกและเกดิประสิทธิ และส่ิงแวดล้อม

ราชการ ภาพมากยิ่งขึ้น
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18 จัดซ้ือตู้เย็น เพื่อใช้จัดเก็บยาและวคัซีน จัดซ้ือตู้เย็นชนิด2ประตู 20,000       -               -                อายุการใช้งาน การปฏบิติังานมีความ กองสาธารณสุข

ต่างๆ ของกองสาธารณสุข ฯ ขนาดไม่ต้่ากวา่ 8 คิว (เงินอุดหนุน) ของวคัซีน และยาต่างๆ สะดวกและเกิดประสิทธิ และส่ิงแวดล้อม

จ้านวน 1 เคร่ือง ภาพมากยิ่งขึ้น

19 จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป 10,000       -               -                ความพึงพอใจของ การปฏบิติังานมีความ กองสาธารณสุข

เก็บภาพถ่ายงานพธิกีาร ระบบดิจิตอล (เงินอุดหนุน) เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน สะดวกและเกดิประสิทธิ และส่ิงแวดล้อม

โครงการต่าง ๆ งานจัด จ้านวน 1 ตัว ภาพมากยิ่งขึ้น

เก็บขยะมูลฝอยและ

กิจกรรมอื่นๆในความ

รับผิดชอบของกองสธ.

20 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของกอง เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิ 35,000       35,000      35,000        ความพงึพอใจของ การปฏบิติังานมีความ กองสาธารณสุข

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ส้านักงานทดแทนเคร่ือง เตอร์พร้อมพร้ินทเ์ตอร์ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติังาน สะดวกและเกิดประสิทธิ และส่ิงแวดล้อม

เก่าที่มีอายุการใช้งาน ขนาดหน้าจอไม่น้อย และประชาชนที่รับ ภาพมากยิ่งขึ้น

นานหรือเส่ือมสภาพ กวา่ 18 นิ้ว คุณ บริการ

ของกองสาธารณสุขฯ ลักษณะพื้นฐานตาม

เกณฑ์กระทรวงICT
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21 ประชาสัมพนัธแ์ละปรับข้อมูลแผนที่ภาษี เพื่อกระตุ้นผู้ช้าระภาษใีห้ จัดท้าส่ือประชาสัมพนัธ์ 200,000     200,000     200,000      จ้านวนผู้มาช้าระภาษี เทศบาลมีรายได้ กองคลัง

และทะเบยีนทรัพย์สิน ตระหนักและเต็มใจช้าระ ปรับข้อมูลแผนที่ภาษี (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) เทยีบกับปทีี่ผ่านมา เพิ่มขึ้น

ภาษตีามก้าหนดกระบวนการ ใหเ้ปน็ปจัจุบนั

จัดเก็บภาษมีีประสิทธภิาพ

มากขึ้น มีระบบข้อมูลฐาน

ผู้เสียภาษทีี่ถูกต้องและ

เปน็ปจัจุบนั

22 ภาษเีคล่ือนที่ของเทศบาลต้าบลร่อนพบิลูย์ เพื่ออ้านวยความสะดวกให้ ออกบริการจัดเก็บภาษี 30,000       30,000      30,000        จ้านวนผู้มาช้าระภาษี เทศบาลมีรายได้ กองคลัง

แก่ประชาชนที่ไม่มีเวลา นอกสถานที่ (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) เทยีบกับปทีี่ผ่านมา เพิ่มขึ้น

มาเสียภาษ ีณ ที่ท้าการ ประชาชนมีความ

เทศบาล ลดขั้นตอนและ สะดวกมากขึ้น

ระยะเวลาการท้างานในการ

ใหบ้ริการประชาชน

23 ก่อสร้างหอประชุมส้านักงานเทศ เพื่อใช้เปน็สถานที่ในการ กอ่สร้างอาคารค.ส.ล. -               -               3,500,000    ความพึงพอใจของ เจ้าหนา้ที่/ประชาชนได้รับ กองช่าง

บาลต้าบลร่อนพบิลูย์ (หลังใหม)่ ประชุมอบรมและนันทนา ชั้นเดียว กว้าง 20.00 ม. (เงินอุดหนุน) เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ความสะดวกในการเข้า

หมู่ที่ 13 ต.ร่อนพบิลูย์ การส้าหรับเด็ก เยาวชน  ยาว29.00 ม. งาน ร่วมประชุม-อบรม

และประชาชน
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24 ก่อสร้างร้ัวค.ส.ล.ส้านักงานเทศบาล เพื่อเก็บรักษาและปอูงกัน กอ่สร้างร้ัวก้าแพงอาคาร 650,000    -            -               ความพึงพอใจของ ปอูงกันและรักษา กองช่าง

ต้าบลร่อนพบิลูย์(ด้านข้าง) หมู่ 13 ทรัพย์สินของทางราชการ ส้านกังานสูง 2 ม. ยาว (เงินอุดหนุน) เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน ทรัพย์สินของทางราช

ต.ร่อนพบิลูย์ 250 ม.(ด้านข้าง) จ้านวน การ

2 ด้านตามรายการแบบ

แปลนที่เทศบาลก้าหนด

25 ก่อสร้างถนนค.ส.ล.ด้านทศิเหนือ  เพื่อใหป้ระชาชนที่มาติด กอ่สร้างถนนค.ส.ล.กว้าง -              250,000    -               ความพึงพอใจของ ประชาชนในพื้นที่ กองช่าง

ของที่ดินเทศบาลต้าบลร่อนพบิลูย์ ต่อราชการได้รับความ 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว (เงินอุดหนุน) เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน ได้รับความสะดวกใน

หมู่ 13 ต.ร่อนพบิลูย์ สะดวกในการสัญจร 123 ม. และประชาชน การสัญจร

26 ก่อสร้างอาคารเก็บพสัดุและทรัพย์สิน เทศ    เพื่อเก็บรักษาพสัดุและ กอ่สร้างอาคารค.ส.ล. 3 -              300,000    -               ความพึงพอใจของ เก็บรักษาพสัดุ ทรัพย์ กองช่าง

บาลต้าบลร่อนพบิลูย์ ม.13 ต.ร่อนพบิลูย์ ทรัพย์สินของทางราชการ ชั้น กว้าง 8 ม.ยาว 20 ม. (เงินอุดหนุน) เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน สินของทางราชการ

27 ก่อสร้างโรงจอดรถส้านักงาน     เพื่อเก็บรักษาทรัพย์สิน กอ่สร้างโรงจอดรถกว้าง 6 -              250,000    -               ความพึงพอใจของ เก็บรักษาทรัพย์สิน กองช่าง

เทศบาลต้าบลร่อนพบิลูย์ หมู่ 13 ของทางราชการ ม. ยาว20 ม. 1 หลังตาม (เงินอุดหนุน) เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน ของทางราชการ

ต.ร่อนพบิลูย์ แบบแปลนของเทศบาล

28 ก่อสร้างลานจอดรถแอสฟลัทติ์ก ส้านักงาน    เพื่อใช้จอดรถและเก็บ      ก่อสร้างลานจอดรถ 300,000    -             -               ความพึงพอใจของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เทศบาลต้าบลร่อนพบิลูย์ หมู่ 13 รักษาทรัพย์สินของทาง แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (เงินอุดหนุน) เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน ความสะดวกในการ

ต.ร่อนพบิลูย์ ราชการ กว้าง 20 ม.ยาว 30 ม. และประชาชนทีม่า ติดต่อราชการ

หนา0.05 ม. ติดต่อราชการ
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29 ก่อสร้างถนนค.ส.ล.บริเวณภายใน เพื่อใหป้ระชาชนที่มาติดต่อ    กอ่สร้างถนนค.ส.ล. 350,000 -             -               ความพึงพอใจของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ส้านักงานเทศบาลต้าบลร่อนพบิลูย์ ราชการได้รับความสะดวก กว้าง 5.50 ม.หนา 0.15 (เงินอุดหนุน) เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ความสะดวกในการ

 หมู่ 13 ต.ร่อนพบิลูย์ ในการสัญจร  ม.  ยาว 250.00 ม. งาน ติดต่อราชการ

30 จ้างเหมาปรับปรุงภมูิทศัน์ส้านักงาน เพื่อความเปน็ระเบยีบ จ้างเหมาถมดิน ปลูกต้นไม้ 3,500,000 -             -               ความพึงพอใจของ มีภมูิทศัน์ที่สวยงาม กองช่าง

เทศบาลต้าบลร่อนพบิลูย์(หลังใหม)่ เรียบร้อย สวยงาม จัดสวน ไม้ดอกไม้ประดับ (เงินอุดหนุน) เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ

หมู่ 13 ต.ร่อนพบิลูย์ ต้นไมย้ืนต้น งานระบบไฟ งาน

ฟาูสนามรายละเอยีดตาม

แบบที่เทศบาลก้าหนด

31 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะภายใน        เพื่อปอูงกันอันตรายในเวลา      ปกัเสาไฟ พาดสายไฟ 1,500,000  -             -               ความพึงพอใจของ ประชาชนในพื้นที่ กองช่าง

ส้านักงานเทศบาลต้าบลร่อนพบิลูย์ กลางคืนและใหม้ีแสงสวา่ง ติดต้ังโคมไฟสาธารณะ (เงินอุดหนุน) เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ มีไฟฟาูและแสงสวา่ง

หมู่ 13 ต.ร่อนพบิลูย์ เพยีงพอ ตามแบบแปลนของการ งาน เพยีงพอและปอูงกัน

ไฟฟาูส่วนภมูภิาค อันตรายในเวลากลางคืน

32 ก่อสร้างอาคารส้าหรับล้างรถยนต์ส่วนกลาง เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ ก่อสร้างโรงเรือนโดย 300,000     -             -               ความพึงพอใจของ รถยนต์ส่วนกลางมี กองช่าง

ณ ส้านักงานเทศบาลต้าบลร่อนพบิลูย์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถยนต์ ลาดคอนกรีต ติดต้ังปั๊ม (เงินอุดหนุน) เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ความสะอาด และช่วย

หมู่ 13 ต.ร่อนพบิลูย์ ส่วนกลางและดูแลรักษา แรงดันและหอถัง งาน อ้านวยความสะดวก

ความสะอาดรถยนต์ส่วน แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิด

กลาง ชอบ
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33 ก่อสร้างร้ัว ประตู ส้านักงานเทศบาล เพื่อเก็บรักษาและปอูงกัน กอ่สร้างร้ัวประตูอาคาร 350,000    -             -               ความพึงพอใจของ ปอูงกันและรักษา กองช่าง

ต้าบลร่อนพบิลูย์ หมู่ 13 ทรัพย์สินของทางราชการ ส้านกังานสูง 2 ม. ยาว (เงินอุดหนุน) เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน ทรัพย์สินของทางราช

ต.ร่อนพบิลูย์ 68 ม.(หลัง) การ

34 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยัใน เพื่อดูแลรักษาความปลอดภยั จ้างเหมาบคุลากรมา 172,800     -               -                รายงานผลการปฏบิติังาน อาคารส้านักงานและ สป.

สถานที่ราชการ ของสถานที่ราชการ ปฏบิติัหน้าที่รักษา (เงินรายได้) บริเวณโดยรอบมีความ (งานธุรการ)

ความปลอดภยัส้านัก สะอาดเรียบร้อย

งานเทศบาล จ้านวน

2 คน

35 จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่งของ เพื่อใช้ในการปฏบิติัภารกิจ จัดซ้ือรถยนต์นั่งส่วน 800,000 -               -                ความพงึพอใจของเจ้าหน้า มีวสัดุอุปกรณ์ที่เพยีง สป.

ส้านักปลัดเทศบาล ของเทศบาลต้าบลร่อนพบิลูย์ กลาง ชนิด 4 ประตู (เงินอุดหนุน) ที่ผู้ปฏบิติังาน พอ สะดวกในการ (งานธุรการ)

ปริมาตรกระบอกสูบ ปฏบิติังาน

ไม่เกิน 2,400 ซีซี 

จ้านวน 1 คัน

36 จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ของส้านักปลัด เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ จัดซ้ือคอมพวิเตอร์ 21,000       -               -                ความพงึพอใจของเจ้าหน้า มีวสัดุอุปกรณ์ที่เพยีง สป.

เทศบาล รองปลัดเทศบาล โน้ตบุ้ค ส้าหรับงาน (เงินอุดหนุน) ที่ผู้ปฏบิติังาน พอ สะดวกในการ (งานธุรการ)

ประมวลผล 1 เคร่ือง ปฏบิติังาน
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5.2 แนวทางสรา้งจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากร

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพฒันาและ เพื่อเปิดโลกทัศน์ เพิ่มประ  - จัดอบรม จ้านวน 1 คร้ัง 400,000    400,000    400,000     ร้อยละของผู้เข้าร่วม คณะผู้บริหาร สท.พนัก ส้านักปลัด ฯ

เพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติังานของ สิทธิภาพการปฏิบัติงานของ  - ศึกษาดูงาน จ้านวน  1 (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) อบรมที่ได้รับความรู้ งานและลูกจ้างสามารถ (งานการเจ้าหนา้ที่)

บคุลากรของเทศบาล คณะผู้บริหาร สท. พนักงาน คร้ัง เพิม่ขึ้น น้าส่ิงที่ได้จากการร่วม

และลูกจ้าง โครงการมาพัฒนาประ

สิทธิภาพการปฏิบัติงาน

2 มอบรางวลัพนักงานและลูกจ้างดีเด่น เพื่อสร้างขวัญ ก้าลังใจ ใน  - มอบประกาศเกียรติคุณ 12,000      12,000     12,000       ความพึงพอใจของ พนักงาน,ลูกจ้างของ ส้านักปลัด ฯ

การปฏิบัติหน้าที่แก่พนัก หรือของขวัญของรางวัล (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน เทศบาลมีขวัญก้าลังใจ (งานการเจ้าหนา้ที่)

งาน และลูกจ้างผู้มีผลงาน แก่พนักงานและลูกจ้าง ต่อโครงการ ในการปฏิบัติหน้าที่และ

ดีเด่น ผู้มีผลงานดีเด่น เกิดความจงรักภักดีต่อ

องค์กร

3 อบรมมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการ  - ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด 10,000      10,000     10,000       ความพึงพอใจของ องค์กรมีบุคลากรที่มี ส้านักปลัด ฯ

แก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ตระหนกัและสามารถน้า จิตส้านึก เข้าใจในหลัก (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน แนวความคิดที่ถูกที่ควร (งานการเจ้าหนา้ที่)

คุณธรรม จริยธรรมมาใช้ใน คุณธรรมและต้ังใจจะน้า ต่อโครงการ เหมาะสมอันจะน้ามาซ่ึง

การปฏบิติังาน มาใช้ในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพของงาน
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5.3 แนวทางส่งเสรมิกระบวนการมีส่วนรว่มทางการเมืองการบรหิารตามระบอบประชาธิปไตย

2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เลือกต้ังสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหาร เพื่อใหก้ารด้าเนนิการเลือก  - จัดใหม้ีการเลือกต้ัง 700,000    700,000    700,000     จ้านวนสมาชิกสภาเทศบาล มีสท.และผู้บริหารที่มี ส้านักปลัด ฯ

ทอ้งถิ่น ต้ังสท.และผู้บริหารเทศบาล สท.และผู้บริหาร (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) และผู้บริหารที่ได้ คุณภาพตรงตามความ (งานธรุการ)

เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ต้องการของประชาชน

ระเบยีบ ข้อก้าหนดต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการเลือกต้ังพัฒนา

ระบบการปกครองแบบประ

ชาธิปไตย และกระตุ้นให้

ประชาชนออกไปใช้สิทธิ

2 จัดประชุมประชาคมเมืองร่อนพบิลูย์ เพื่อใหเ้กดิกระบวนการมี  - จัดให้มีการประชุมประ 20,000      20,000     20,000       จ้านวนโครงการ เทศบาลมีแผนพฒันาที่ ส้านักปลัด ฯ

เพื่อจัดท้าแผนพฒันาเทศบาล ส่วนร่วม ส่งเสริมระบอบ ชาคมตามกระบวนการจัด (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ที่ได้จากการประชาคม มีคุณภาพ ประชาชนมี (งานวเิคราะห ์ฯ)

ประชาธิปไตยในทอ้งถิ่น ท้าแผนตามระเบียบ ฯ และได้บรรจุเข้า ส่วนร่วมในกระบวน

และใหแ้ผนพฒันาตอบ ปีละ 1 คร้ัง และจัดท้า แผนพฒันาสามปี การจัดท้าแผนพฒันา

สนองความต้องการของ แผนพัฒนาเทศบาลต่างๆ ของเทศบาล

ประชาชนได้อย่างแทจ้ริง

3 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดท้า เพื่อให้ประชาชนในชุมชน  - จัดประชุมชุมชนใน 60,000      60,000     60,000       จ้านวนโครงการที่ได้ เทศบาลสามารถน้าปญัหา ส้านักปลัด ฯ

แผนชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา เขตเทศบาล เพื่อจัดท้า (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) จากการท้าแผนชุมชน ความต้องการของชุมชนสู่ (งานพฒันาชุมชน)

ท้องถิ่น แผนชุมชน ปีละ 1 คร้ัง กระบวนการวางแผนพัฒนา
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4 ส้ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของอปท. เพื่อใหม้ีข้อมูลส้าหรับใช้  - จ้างส้ารวจและจัด 30,000      30,000     30,000       ร้อยละของครัวเรือนที่ได้ สามารถใช้เปน็ข้อมลูพื้น ส้านักปลัด ฯ

(เขตเมือง) ในการจัดท้าแผนพฒันา เก็บข้อมูล ฯ ปลีะ (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) จัดเกบ็ข้อมลูพื้นฐาน ฯ ฐานในการวางแผน (งานพฒันาชุมชน)

เทศบาล  1 คร้ัง พฒันาทอ้งถิ่น

5 เลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนและฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมกระบวน จัดใหม้ีการเลือกต้ัง 70,000      70,000     -               จ้านวนคณะกรรม เกิดการมีส่วนร่วมตาม ส้านักปลัด ฯ

คณะกรรมการชุมชน การประชาคมตามระบอบ คณะกรรมการชุมชน (เงินรายได้) (เงินรายได้) การชุมชนทีไ่ด้รับ ระบอบประชาธไิตยใน (งานพฒันาชุมชน)

ประชาธปิไตย และจัดฝึกอบรมคณะ การเลือกต้ัง ชุมชน

กรรมการชุมชน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)



2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2559 2560 2561

(บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณ

ตัวชี้วัด(KPI)

























(งานพฒันาชุมชน)

(งานพฒันาชุมชน)





















(งานประชาสัมพนัธ)์



(งานประชาสัมพันธ์)

(งานประชาสัมพันธ์)









































































(งานการเจ้าหนา้ที่)

(งานการเจ้าหนา้ที่)

(งานการเจ้าหนา้ที่)



(งานพฒันาชุมชน)



(งานพฒันาชุมชน)

(งานพฒันาชุมชน)


