
ส่วนที ่5 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ ผ.01

บัญชโีครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3และ5

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่2และ3

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต

1.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการจัดการกิจกรรมทางการศึกษาทัง้ในและนอกระบบ

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอาหารกลางวนั เพื่อใหน้ักเรียนในเขต สนับสนุนงบประมาณ 4,800,000     4,800,000    4,800,000     ร้อยละของนักเรียน นักเรียนมีสุขภาพดี กองการศึกษา

(โรงเรียนสังกัดสพฐ.) เทศบาลมีอาหารกลาง เพื่อจัดหาอาหารที่มี (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) กลุ่มเปาูหมายที่ได้ ลดอัตรานักเรียนขาด

วนัที่ถูกสุขลักษณะ มี คุณค่าทางโภชนาการ รับอาหารกลางวนัที่ สารอาหารในโรงเรียน

คุณค่าทางโภชนาการ แก่นร.สังกัดสพฐ.ใน ถูกสุขลักษณะ

เขตเทศบาล

2 โครงการอาหารเสริม(นม) เพื่อใหน้ักเรียนในเขต จัดซ้ือนมใหแ้กเด็กเล็ก 1,807,400 1,807,400 1,807,400 ร้อยละของกลุ่มเปาู นักเรียนและเด็กเล็ก กองการศึกษา

(ศพด.เทศบาลฯ,โรงเรียนสังกัดสพฐ.) เทศบาลได้บริโภคนม และนักเรียนในศพด., (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) หมายที่ได้รับนมสด ได้ด่ืมนมสดทกุวนั

สดทกุวนั โรงเรียน
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โครงการ/กิจกรรมที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์

เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
วัตถุประสงค์



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เด็กเล็กในศพด.ได้ เด็กเล็กในศพด.ได้ 364,000     364,000    364,000     ร้อยละของกลุ่ม เด็กเล็กในศพด.มีสุข กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา บริโภคอาหารกลาง บริโภคอาหารกลาง เปูาหมายทีไ่ด้รับ ภาพดี ลดอัตราการ

วันทีถู่กสุขลักษณะ วันทุกคน อาหารกลางวันที่ ขาดสารอาหาร

มีคุณค่าทางโภชนา ถูกสุขลักษณะ

การ

4 โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก จัดกิจกรรมค่ายพัก 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของกลุ่ม เด็กและเยาวชนเกิด กองการศึกษา

เยาวชน และเยาวชนมีทักษะ แรมให้เด็กและเยาว เปูาหมายทีไ่ด้เข้า การเรียนรู้ ได้รับ

ในการดํารงชีวิต ชนในเขตเทศบาล ร่วมกิจกรรม ประสบการณ์และมี

สามารถปรับตัวให้ เข้าร่วม ทักษะในการดําเนิน

เข้ากับสังคมได้อย่าง ชีวิตมากขึ้น

มีความสุข

5 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ เพือ่ให้เด็กและเยาว จัดจ้างบุคลากร 270,000 270,000 270,000 ร้อยละของกลุ่ม ผู้เข้าร่วมโครงการ กองการศึกษา

ชนมีความเชี่ยวชาญ สอนทักษะทางวิชา เปูาหมายทีเ่ขา้ร่วม ผ่านการสอบวัดผล

ทักษะทางวิชาการ การ และผลการสอบฯ ประเมินหลังเรียน

6 โครงการสอนภาษาจีน เพือ่ให้ผู้ร่วมโครง จัดให้มีการสอนภา 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของกลุ่ม ผู้เข้าร่วมโครงการ กองการศึกษา

การเรียนรู้ภาษาจีน ษาจีนแก่ผู้สนใจ เปูาหมายทีเ่ขา้ร่วม สามารถเข้าใจภาษา

และใช้เวลาว่างให้ แล้วเกิดความเข้า จีนขั้นพืน้ฐานได้

เกิดประโยชน์ ใจภาษาจีนพื้นฐาน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการคาราวานเสริมสร้างประสบ เพือ่เปิดโลกทัศน์ จัดให้มีกิจกรรม 43,000       43,000     43,000      ร้อยละของกลุ่ม เด็กๆได้รู้จักสถานที่ กองการศึกษา

การณ์เด็ก สร้างความสัมพันธ์ ทัศนศึกษาแก่ครู เปูาหมายทีไ่ด้เข้า สําคัญและเกิดความ

ทีดี่ต่อกันระหว่าง เด็กเล็กและคณะ ร่วมกิจกรรม สัมพันธ์ทีดี่ต่อกันระ

เด็ก ผู้ปกครองและ กรรมการสถาน หว่างเด็ก ครู กรรม

ครู ศึกษา การสถานศึกษา

8 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพือ่เสริมสร้างความ ผู้ปกครองเกิดความ 8,000        8,000       8,000        ร้อยละของกลุ่ม ผู้ปกครองเข้าใจกฎ กองการศึกษา

สัมพันธ์อันดีระหว่าง เข้าใจการดําเนิน เปูาหมายทีไ่ด้เข้า ระเบียบต่าง ๆ ของ

ผู้ปกครองและครู งานและกิจกรรม ร่วมกิจกรรม ศพด.

การเรียนการสอน

ของศพด.

9 โครงการบ้าน วัด โรงเรียนร่วมใจ เพือ่ปลูกฝ๎งคุณธรรม มีกิจกรรมความร่วม 50,000       50,000     50,000      ร้อยละของกลุ่ม ผู้ร่วมกิจกรรมเกิด กองการศึกษา

ปฏิบัติธรรม จริยธรรมแก่เด็กและ มือระหว่างบ้าน วัด เปูาหมายทีไ่ด้เข้า การเรียนรู้ สามารถ

เยาวชน สร้างความ โรงเรียน อย่างน้อย ร่วมกิจกรรม นําหลักธรรมไปประ

เข้มแข็งด้านศีลธรรม 1 กิจกรรม เช่น ยุกต์ใช้ในชีวิตประ

แก่เครือข่ายบ้าน วัด เข้าวัดทุกเดือน จําวันได้อย่างเหมาะ

โรงเรียน สม
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกิจกรรมในวันสํา เพือ่ส่งเสริมให้เด็กได้ เด็กเล็กในศพด.ฯได้ 10,000       10,000     10,000      ร้อยละของกลุ่ม เกิดการอนุรักและ กองการศึกษา

คัญทางพระพุทธศาสนา รู้จักวันสําคัญทาง เข้าร่วมกิจกรรมใน เปูาหมายทีไ่ด้เข้า สืบสานประเพณีอัน

ศาสนาและประวัติ วันสําคัญทางพระ ร่วมกิจกรรม ดีงาม

ความเป็นมา พุทธศาสนา

11 พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เพือ่ให้ครูได้เรียนรู้ ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 6,000        6,000       6,000        จํานวนคร้ังของ ครูเกิดการพัฒนา กองการศึกษา

ส่ิงใหม่ๆและพัฒนา 3 คน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การเข้าร่วมอบรม การเรียนการสอน

ตนเองให้ดียิ่งขึ้น พัฒนาความรู้/ปี

12 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเล็ก เพือ่ปลูกฝ๎งคุณธรรม เด็กเล็กในศพด.ฯ 8,000        8,000       8,000        ร้อยละของกลุ่ม เด็กเล็กมีคุณธรรม กองการศึกษา

จริยธรรมแก่เด็กเล็ก จํานวน 64 คน มี เปูาหมายทีไ่ด้เข้า จริยธรรม สามารถ

ในศพด.ฯ คุณธรรมจริยธรรม ร่วมกิจกรรม นําไปปรับใช้ในชีวิต

ประจําวันได้

13 โครงการพัฒนาผู้เรียน เพือ่ให้เด็กมีความสัม เด็กเล็กร่วมกิจกรรม 20,000       20,000     20,000      ร้อยละของกลุ่ม เด็กเล็กเกิดการ กองการศึกษา

พันธ์อันดีกับผู้อื่น ทีเ่ทศบาลและชุม เปูาหมายทีไ่ด้เข้า พัฒนาการเรียนรู้

และเกิดความสนุก ชนจัดขึ้น ร่วมกิจกรรม ด้านต่าง ๆ 

สนานเพลิดเพลิน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการจ้างเหมาบุคลากรเป็นพนักงาน เพือ่ให้ศพด.มีความ ปฏิบัติหน้าทีรั่กษา 79,200       79,200     79,200      ร้อยละของความ ศพด.ได้รับการดูแล กองการศึกษา

รักษาความปลอดภัยประจําศพด. ปลอดภัย ความปลอดภัยระ พงึพอใจของผู้ควบ ด้านความปลอดภัย

หว่างเวลา 16.30 - คุมงานต่อรายงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

 08.30 น. ผลการปฏิบัติงาน

15 โครงการจ้างเหมาบุคลากรเป็นแม่บ้าน เพือ่ให้มีผู้ปฏิบัติหน้า ปฏิบัติหน้าทีจ่ัด 79,200       79,200     79,200      ร้อยละของความ ศพด.มีความสะอาด กองการศึกษา

ประจําศพด. ทีแ่ม่บ้านประจําศพด. เตรียม จัดเก็บ ดูแล พึงพอใจของผู้ และเป็นระเบียบ

และทําความสะอาด ควบคุมงานทีม่ี เรียบร้อย

เคร่ืองครัวตลอดจน ต่อรายงานผล

วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การปฏิบัติงาน

16 โครงการจ้างเหมาบุคลากรเป็นแม่ครัว เพือ่ให้มีผู้ปฏิบัติหน้า ปฏิบัติหน้าทีป่รุง 79,200       79,200     79,200      ร้อยละของความ การปรุงอาหารของ กองการศึกษา

ประจําศพด. ทีแ่ม่ครัวประจําศพด. อาหารและทําความ พึงพอใจของผู้ ศพด.สะอาดและถูก

สะอาดห้องครัว ควบคุมงานทีม่ี สุขลักษณะ

ต่อรายงานผล

การปฏิบัติงาน

49

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI)



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการจ้างเหมาบุคลากรเป็นแม่บ้าน เพือ่ให้มีผู้ปฏิบัติหน้า ปฏิบัติหน้าทีดู่แล 79,200       79,200     79,200      ร้อยละของความ ภายในและบริเวณ กองการศึกษา

ประจํากองการศึกษา ทีแ่ม่บ้านประจํากอง ทําความสะอาดภาย พึงพอใจของผู้ รอบๆ กองการศึกษา 

การศึกษา ในและบริเวณรอบๆ ควบคุมงานทีม่ี มีความสะอาด

อาคารสํานักงาน ต่อรายงานผล

กองการศึกษาและ การปฏิบัติงาน

ดูแลรักษาความสะอาด

ของวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ

และงานอื่นๆของ

กองการศึกษา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



1.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนทัง้ดา้นการรักษาพยาบาล การป้องกัน-ควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภคและการบริหารจัดการดา้นสาธารณสุขมลูฐาน

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของผู้ เพือ่เป็นการสร้างเสริม จัดอบรมผู้ประกอบ 100,000     100,000    100,000     ร้อยละของกลุ่ม ผู้ประกอบการร้าน กองสาธารณสุขฯ

ประกอบการร้านอาหาร ประสบการณ์การพัฒ การร้านอาหารและ เปูาหมายทีไ่ด้เข้า อาหารเกิดกระบวน

นาอาชีพของผู้ประ เจา้หน้าทีท่ีเ่กี่ยวขอ้ง ร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ในการพฒั

กอบการร้านอาหาร นางานสาธารณสุขใน

มาพัฒนาและปรับ ชุมชนและสร้างเสริม

ปรุงตลาดสดเทศบาล ประสบการณ์ในการ

ให้เป็นตลาดสดน่าซ้ือ พฒันาอาชีพตลอดจน

เสริมสร้างประสบการณ์

ของเจ้าหนา้ที่ผู้เกี่ยวข้อง

2 โครงการจดังานวันอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเปน็การพฒันาและ  -จัดอบรมอสม.ใน 60,000       60,000     60,000      ร้อยละของกลุ่ม อสม.เกิดความรู้ กองสาธารณสุขฯ

เสริมสร้างทักษะแก่ เขตทต.ร่อนพิบูลย์ เปูาหมายทีไ่ด้เข้า ความเข้าใจในงาน

อสม.ในชุมชนในการ  - จัดทัศนศึกษาดู ร่วมกิจกรรม ด้านสาธารณสุขและ

มีส่วนร่วมพฒันาชุมชน งานเพิม่ทักษะแลก คอยประสานเชื่อมโยง

ให้มีความเข้มแข็งสา เปล่ียนประสบการณ์ ขับเคล่ือนงานสาธา

มารถช่วยเหลือตนเอง  - รณรงค์ส่งเสริม รณสุขให้บรรลุ

ครอบครัว ชุมชน สังคม ปชส.กิจกรรมอันเปน็ เปูาหมายได้

ประโยชน์ต่อชุมชน
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI)



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัคร เพือ่ให้อสม.มีความรู้ จัดประชุมและฝึก 50,000       50,000     50,000      ร้อยละของกลุ่ม อสม.มีความรู้ความ กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ความเข้าใจในการ อบรมอสม.อย่างต่อ เปูาหมายทีไ่ด้ร่วม เข้าใจและสามารถ

ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เนื่อง กิจกรรมแล้วมี นําความรู้ทีไ่ด้ไปพัฒ

และสามารถนําความ ความรู้เพิม่ขึ้น/สา นาชุมชนได้อย่างมี

รู้ทีไ่ด้ไปปฏิบัติงานใน มารถถ่ายทอดได้ ประสิทธิภาพ

ชุมชนได้อย่างมีประ

สิทธิภาพ

4 โครงการอบรม ทัศนศึกษาดูงานของ เพือ่ให้อสม.นําความรู้นําคณะอสม.ผู้บริหาร 600,000     600,000    600,000     ร้อยละของกลุ่ม อสม.เกิดกระบวน กองสาธารณสุขฯ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ทีไ่ด้จากการทัศนศึก สท. พนักงานเทศบาล เปูาหมายทีไ่ด้ร่วม การเรียนรู้ในการ

(อสม.) ษาดูงานมาปรับใช้ พนักงานจา้ง ลูกจา้ง กิจกรรมแล้วมี พัฒนางานสาธารณ

และพัฒนางานสาธา ไปทัศนศึกษาดูงาน ความรู้เพิม่ขึ้น สุขในชุมชนและ

รณสุขในชุมชนให้มี นอกสถานทีเ่พือ่นํา สร้างเสริมประสบ

ประสิทธิภาพมากยิ่ง ความรู้และประสบ การณ์ในการพัฒนา

ขึ้น การณ์ทีไ่ด้มาประ อาชีพ และเป็นการ

ยุกต์ใช้กับงานของ เสริมสร้างประสบ

ตนเองได้อย่าง การณ์แก่เจ้าหน้าที่

เหมาะสม ทีเ่กี่ยวข้อง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษ  -เพือ่ปูองกนัและควบ   ฉีดยาคุมกําเนิด 50,000       50,000     50,000      จํานวนสุนัข แมว ประชาชนได้รับความ กองสาธารณสุขฯ

สุนัชบ้า คุมโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนปูองกันโรค และสัตว์อื่นๆทีไ่ด้ ปลอดภัยจากโรค

 -เพือ่ควบคุมประชา พิษสุนัขบ้า ทําหมัน เข้ารับการฉัดวคัซีน ติดต่อ

กรสุนัขและแมว แก่สุนัข แมวและ

สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม

ในเชตเทศบาล ฯ

6 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้  -เพือ่ลดอัตราการ  -ให้สุขศึกษา ปชส. 50,000       50,000     50,000      จํานวนผู้ปุวยด้วย ประชาชนปลอดจาก กองสาธารณสุขฯ

เลือดออก ปุวยและตายด้วยโรค รณรงค์เร่ืองการปูอง โรคไข้เลือดออก โรคติดต่อทีเ่ป็น

ไข้เลือดออก กันโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาล อันตราย

 -เพือ่ปูองกันและ แกน่ร.นศ.ประชาชน

ควบคุมแหล่งเพาะ  -พ่นสารเคมีกําจัด

พันธุย์ุงลาย ลูกน้ํายุงลายและ

แจกทรายอะเบท

 -ผลิตส่ือเพือ่การ

เผยแพร่ ประชาสัม

พันธ์
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
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ของโครงการ)
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ตัวชี้วัด  (KPI)



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ เพือ่เป็นศูนยร์วมความ ดําเนินการสนับสนุน 180,000     180,000    180,000     จํานวนโครงการ ประชาชนในชุมชน กองสาธารณสุขฯ

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.) คิดสร้างสรรสังคมด้าน การปฏิบัติงานของ ของอสม.ในเขต รับรู้ป๎ญหาและแกไ้ข

สาธารณสุขมูลฐาน ศสมช.ในเขตเทศบาล เทศบาลฯ ป๎ญหาได้ มีสุขภาพ

ระหว่างชาวชุมชน ได้ จํานวน 12 ชุมชน อนามัยและความ

รับทราบป๎ญหา ความ เป็นอยู่ทีดี่ขึ้น

ต้องการของประชาชน

เพือ่นําไปแก้ไข และ

เพือ่ให้ประชาชนใน

ชุมชนได้รับการรักษา

พยาบาลเบือ้งต้น

8 โครงการผลิตส่ือเพือ่ให้การสุขศึกษา เพือ่ให้ความรู้ สร้าง  -จัดทําเอกสารคู่มือ 100,000     100,000    100,000     ร้อยละของประชาประชาชนได้รับความ กองสาธารณสุขฯ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสาธารณสุข ทัศนคติทีดี่ในการดู แผ่นพับ โปสเตอร์ ชนทีไ่ด้รับแจกส่ือ รู้และสามารถนํามา

และส่ิงแวดล้อม แลสุขภาพอนามัยที่ ไวนิล หนังสือ เทป ดังกล่าว ใช้ดูแลสุขภาพอนา

เหมาะสม และนําไป ซีดีฯลฯเกี่ยวกับสุข มัยตนเอง รู้จักปูอง

ปรับใช้ในการดํารง ภาพ พลานามัย กันโรคอย่างเหมาะสม

ชีวิตได้อยา่งมีคุณภาพ การปูองกันโรคและ มีสุขภาพอนามัยและ

การจัดการส่ิงแวด คุณภาพชีวิตทีดี่ขึ้น

ล้อม
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย เพือ่เป็นการแพทย์ จัดอบรมภาคทฤษฎี 30,000       30,000     30,000      ร้อยละของกลุ่ม ประชาชนได้รับการ กองสาธารณสุขฯ

ทางเลือกแก่ประชาชน และปฏบิติัแก่สมาชิก เปูาหมายทีไ่ด้เข้า บริการส่งเสริมสุข

และส่งเสริมการดําเนิน ชมรมนวดแผนไทย, ร่วมฝึกอบรม ภาพด้วยงานแพทย์

งานด้านแพทย์แผน ชมรมส่งเสริมผลิต แผนไทยทีม่ีคุณภาพ

ไทยให้ได้มาตรฐาน ภณัฑ์แพทย์แผนไทย, และได้มาตรฐาน

ตามเกณฑ์ทีก่ําหนด ตัวแทนผู้นําชุมชน

และประชาชนผู้สนใจ

10 โครงการอาหารปลอดภัย เพือ่ตรวจสอบสารปน ร้านจําหน่ายอาหาร 100,000     100,000    100,000     ร้อยละของกลุ่ม ร้านจําหน่ายอาหาร กองสาธารณสุขฯ

(Food Safety) เปือ้นในอาหารทีจ่ํา สด,ร้านอาหาร,แผง เปูาหมายทีต่รวจ ได้รับการตรวจหา

หน่ายในตลาดสดเทศ ลอยจําหน่ายอาหาร, พบสารปนเปือ้น สารปนเปือ้น ประชา

บาล ฯ 8 ชนิด ดังนี้ โรงอาหาร,วัดในเขต เกินเกณฑ์มาตร ชนผู้บริโภคสามารถ

 -บอแรกซ์ -ฟอร์มาลิน เทศบาล ฯ ฐาน เลือกซ้ืออาหารที่

 -สารกันรา -ยาฆ่าแมลง ปราศจากสารปน

 - สารฟอกขาว เปือ้นโดยดูจากปูาย

 - น้ํามันทอดซํ้า สัญลักษณ์อาหาร

 - อัลฟาทอกซิน ปลอดภัย

 - สารเร่งเนื้อแดง

 - SI2
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2558 2559 2560
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11 โครงการออกกําลังกายเพือ่สุขภาพ เพือ่เสริมสร้างสุขภาพ จัดจ้างผู้นําเต้น 50,000       50,000     50,000      จํานวนประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ

ที่แข็งแรงแก่ประชาชน แอโรบิก จํานวน ทีม่าร่วมกิจกรรม แข็งแรง ลดอัตรา

และส่งเสริมให้ประชา 1 คน เต้นแอโรบิก การเจ็บปุวย

ชนในเขตเทศบาลร่วม

กนัออกกําลังกายด้วย

การเต้นแอโรบิกเป็น

ประจํา

12 สมทบเงินแก่กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพือ่ให้ประชาชนใน สมทบเงินแกก่องทุน 360,000     360,000    360,000     จํานวนโครงการ ประชาชนมีหลักประ กองสาธารณสุขฯ

ในระดับท้องถิ่น ท้องถิ่นมีหลักประกัน หลักประกันสุขภาพ ทีดํ่าเนินการจาก กันสุขภาพทีดี่

สุขภาพทีดี่ ตามหลักเกณฑ์ที่ งบประมาณของ

กําหนด กองทุนฯ

13 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ชุมชนเป็น เพือ่ให้ชุมชนมีสถาน ดําเนินการ  - 200,000     - จํานวนประชาชน ประชาชนมีสถานที่ กองสาธารณสุขฯ

ศูนย์ศสมช.(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใน ทีใ่ห้บริการด้านสาธา  -กอ่อฐิฉาบปูน6จดุ ทีม่าใช้บริการ รับบริการด้าน

จานเรียว) รณสุขแก่ประชาชน  -ทาสี 6 จุด สาธารณสุขเบือ้งต้น

ในชุมชนและบริเวณ  -ติดตาขา่ยผนัง6จดุ

ใกล้เคียง  -ประตูเหล็กตาขา่ย

1 จุด

56

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต
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1.3 แนวทางการพัฒนาระบบงานสวัสดกิารสังคมเพ่ือสงเคราะห์ผู้ดอ้ยโอกาสในชมุชน

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเคราะห์คนชรา ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ เพือ่ให้คนชรา ผู้พกิาร ให้การสงเคราะห์ทุก ร้อยละของผู้ปุวย ผู้ปุวยเอดส์ ผู้พิการ สป.

และผู้ปุวยเอดส์ได้รับ เดือนแก่ -ผู้ปวุยเอดส์ 120,000     120,000    120,000     เอดส์ ผู้พิการและ และผู้สูงอายุในเขต (งานพัฒนาชุมชน)

สวัสดิการตามนโยบาย          -คนชรา 1,172,900  1,172,900 1,172,900  ผู้สูงอายุทีไ่ด้รับ เทศบาลได้รับสวัสดิ

รัฐบาล (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การสงเคราะห์ การ สามารถดํารง

         -ผู้พิการ 130,500     130,500    130,500     เบีย้ยังชีพ ชีวิตได้อย่างมีความ

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) สุข

2 ส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน เพือ่ส่งเสริมการจัด ประชาชนในเขต 100,000     100,000    100,000     ร้อยละของประชาประชาชนทีเ่ข้าร่วม สป.

สวัสดิการชุมชนอย่าง เทศบาลเข้าเป็น กรทีเ่ข้าร่วมเป็น เป็นสมาชิกกองทุน (งานพัฒนาชุมชน)

ครอบคลุมและเหมาะ สมาชิกกองทุน ฯ สมาชิกกองทุน ฯ สวัสดิการชุมชนมี

สม เพิม่มากขึ้น คุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยู่ทีดี่ขึ้น
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI)



1.4 แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมลูฝอยและสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการร่อนพิบูลย์เมืองน่าอยู่  -เพือ่สร้างความเข้ม  - โครงการชุมชน 130,000     130,000    130,000      -จํานวนกิจกรรม เมืองร่อนพบิลูย์พฒันา กองสาธารณสุขฯ

แข็งให้กับชุมชน ปลอดภัย ต่อปี ไปสู่การเป็นเมืองน่า

 -เพือ่พัฒนาเมืองให้  - จัดอบรม ทัศน  -ร้อยละของชุมชน อยู่น่าอาศัยมากขึ้น

น่าอยู่สู่การเป็นเมือง ศึกษาดูงานผู้นําชุม ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ทุกชุมชนในเขตเทศ

สุขภาพพลานามัย ส่ิง ชนและแกนนําอสม. บาลมีความสะอาด

แวดล้อม เศรษฐกจิสัง  - จดัประกวดชุมชน และเป็นระเบียบ

คมดี ชุมชนมีจติสํานึก ปลอดถังขยะ เรียบร้อยสวยงาม

 -เพือ่แก้ไขสภาพแวด  - จัดกิจกรรมขยะ ยิ่งขึ้น

ล้อมของเมือง และไข่ บะหมี่กึ่งสํา

 -เพือ่ให้นักเรียนและ เร็จรูปชุมชนละ1คร้ัง

ประชาชนมีส่วนร่วม  - จัดต้ังธนาคาร

ในการจัดการขยะ ขยะรีไซเคิลภายใน

การรีไซเคิลวัสดุเหลือ ชุมชน/โรงเรียนใน

ใช้จากครัวเรือน เขตเทศบาล

 -เพือ่สร้างระบบการ  - จดัประกวดชุมชน

คัดแยกขยะ รักษาความสะอาด

ฯลฯ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความ เพือ่ให้ถนนและทาง ดําเนินการจา้งเหมา 1,500,000  1,500,000 1,500,000  จํานวนเร่ืองร้อง ระบบการรักษา กองสาธารณสุขฯ

สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของ เท้าสะอาดเรียบร้อย บริการเพือ่ทําการ เรียนเกี่ยวกับการ ความสะอาดในเขต

ถนนและทางเท้า สวยงามน่ามอง จัดเก็บ ขน กวาด รักษาความสะอาด เทศบาลมีประสิทธิ

ขยะมูลฝอยและรัก ในเขตเทศบาลฯ ภาพมากขึ้น ทัว่ทุก

ษาความสะอาดถนน พืน้ทีใ่นเขตเทศบาล

สาธารณะ ล้างและ มีความสะอาดและ

ขุดลอกคูคลองภาย เป็นระเบียบเรียบ

ในเขตเทศบาลฯ ร้อย

3 โครงการจ้างเหมาบริการขุดหลุมขยะ เพือ่รองรับปริมาณ จ้างเหมาขุดหลุม 500,000     500,000    500,000     จํานวนเร่ืองร้อง มีสถานทีร่องรับขยะ กองสาธารณสุขฯ

บ้านท้ายเรือ หมู่ 12 ขยะในเขตเทศบาล ขยะ 1 จุด เรียนเกี่ยวกับการ มูลฝอยเพียงพอกับ

ทีเ่พิม่มากขึ้น จดัเก็บขยะมูลฝอย/ ปริมาณขยะ

ขยะตกค้าง

4 โครงการประกวดบ้านสวยด้วยมือเรา เพือ่ให้ชุมชนมีส่วน จัดให้มีการประกวด 20,000       20,000     20,000      จํานวนชุมชนที่ ชุมชนมีความตระ กองสาธารณสุขฯ

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใหม)่ ร่วมในการดูแลรักษา บ้านสวยฯ จาก 12 เข้าร่วมกิจกรรม หนักในการดูแล

ความสะอาด ชุมชน รักษาความสะอาด

5 โครงการหน้าบ้านน่ามอง เพือ่ให้ชุมชนมีสภาพ ติดต้ังจุดวางถังขยะ 20,000       -          -           จํานวนจุดทีติ่ดต้ัง สภาพภูมิทัศน์สวย กองสาธารณสุขฯ

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใน-จานเรียว) ภูมิทัศน์ทีส่วยงาม ในชุมชน งามมากขึ้น
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI)



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการผลิตปุย๋ชีวภาพ/น้ําหมักชีวภาพ เพือ่เป็นการนําวัสดุ จัดอบรม/สาธิตการ 50,000       50,000     50,000      จํานวนผู้เข้าร่วม ลดปริมาณขยะและ กองสาธารณสุขฯ

(EM) เหลือใช้ในครัวเรือน ผลิตปุย๋ชีวภาพ/น้ํา กิจกรรม การใช้ปุย๋เคมี เกิด

มาทําเป็นปุย๋หมักตาม หมักชีวภาพ(EM) การอนุรักษ์ฟืน้ฟู

ปรัชญาเศรษฐกิจพอ จากขยะในชุมชน ส่ิงแวดล้อมอย่าง

เพียง ก่อให้เกิดการ และโรงเรียนให้แก่ ยั่งยืน ประชาชนรู้

อนุรักษ์ ฟืน้ฟูส่ิงแวด ประชาชนและนร. จักการดําเนินชีวิต

ล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมจัดทําเอกสาร แบบพอมีพอกิน พึง่

ส่งเสริมวิถีชีวิตของ เผยแพร่ประชาสัม ตนเองได้ เสริมสร้าง

ประชาชนให้รู้จักพอ พันธ์ ชุมชนและเศรษฐกิจ

มีพอกิน พึง่ตนเองได้ ชุมชนให้เข้มแข็ง

อย่างยั่งยืน

7 ก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ เพือ่ให้มีการเผาศพที่ ก่อสร้างเตาเผาศพ 2,000,000  2,000,000 2,000,000  ค่ามลพิษทางอา การเผาศพถูกสุข กองสาธารณสุขฯ

ถูกสุขลักษณะ ลดมล ปลอดมลพษิ 2 ห้อง กาศเทียบกับ ลักษณะ ลดมลพิษ

พษิในอากาศและรักษา เผาไหม้ ณ วัดพศิาล มาตรฐานกรม ในอากาศและช่วย

สภาพแวดล้อมชุมชน นฤมิต ควบควบคุมมลพิษรักษาส่ิงแวดล้อม
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

8 จัดซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอย เพือ่รักษาความสะอาด จัดหาถังรองรับมูล 200,000     200,000    200,000     จํานวนเร่ืองร้อง ถนน/ทางสาธารณะ กองสาธารณสุขฯ

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดเกษตร,ชุมชน และเป็นระเบียบของ ฝอยจํานวน 100 เรียนเร่ืองขยะ มีความเป็นระเบียบ

บ้านเขาน้อยศาลาจาก,ชุมชนบ้านวังไทร, ถนน/ทางสาธารณะ ถังต่อปี มูลฝอย สะอาด น่ามอง

ชุมชนบ้านนาโพธิห์นองคูขัน,ชุมชนบ้าน

ตลาดร่อนพิบูลย)์
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ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
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1.5 แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในท้องถ่ินและการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อบรรเทาความเดือด ให้ความช่วยเหลือ 100,000     100,000    100,000     จํานวนครัวเรือน สามารถบรรเทา สป.

ร้อนจากสาธารณภัย แก่ผู้ได้รับความ ทีข่อรับความช่วย ความเดือดร้อน (งานปูองกันฯ)

ต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นใน เดือดร้อนจากสาธา เหลือ ประชาชนสามารถ

เขตเทศบาล รณภัยต่าง ๆ ดํารงชีวิตอย่างปกติ

2 ฝึกอบรมอปพร. เพือ่พัฒนาประสิทธิ จัดฝึกอบรมสมาชิก 200,000     200,000    200,000     จํานวนผู้เข้าร่วม สมาชิกอปพร.มีทกัษะ สป.

ภาพในการปูองกัน อปพร.จํานวน 1รุ่น ฝึกอบรม ในการปฏิบัติหน้าที่ (งานปูองกันฯ)

และบรรเทาสาธารณ ประมาณ 70 คน ทีดี่ขึ้น

ภัยแก่สมาชิกอปพร.

ของเทศบาลฯ

3 รักและห่วงใยสวมหมวกนิรภัยให้น้อง เพือ่รณรงค์การสวม จัดอบรมเยาวชนใน 50,000        - 50,000      จํานวนผู้เข้าร่วม เยาวชนผู้ขับขี่รถ สป.

หมวกนิรภัยครบ เขตเทศบาล จํานวน การอบรม จยย.มีความปลอด (งานปูองกันฯ)

100%ตามนโยบาย 15 คน และแจก ภัยมากขึ้น

กระทรวงมหาดไทย หมวกนิรภัย150ใบ

4 ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง เพือ่พัฒนาประสิทธิ อปพร.,มูลนิธ,ิตํารวจ 35,000       35,000     35,000      จํานวนผู้เข้าร่วม เจา้หน้าที่ที่เกีย่วข้อง สป.

ภาพในการปฏิบัติ และกก.ชุมชนร่วม ฝึกอบรม สามารถปฏบิติัหน้าที่ (งานปูองกันฯ)

หน้าทีดั่บเพลิง ฝึก จํานวน 80 คน ได้อย่างถูกต้องและ

มีประสิทธิภาพ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

5 ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เพือ่ให้ประชาชนผู้ ต้ังจุดบริการในช่วง 90,000       90,000     90,000      จํานวนผู้ใช้บริ ประชาชนมีความ สป.

เทศกาล(7วันอันตราย) สัญจรไปมาในช่วง 7วันอันตรายของ การ ณ จุดบริการ ปลอดภัยในการเดิน (งานปูองกันฯ)

เทศกาลมีความปลอด เทศกาลปีใหม่และ ทาง มีจุดพักและ

ภัยขณะเดินทาง สงกรานต์โดยจนท. สอบถามเส้นทาง

ของเทศบาล,อปพร.

6 อบรมการสร้างความปลอดภัยในชีวิต เพือ่ให้ประชาชนมี จัดอบรมกก.ชุมชน 10,000       10,000     10,000      จํานวนผู้เข้าร่วม ผู้ร่วมโครงการได้รับ สป.

และทรัพย์สินของประชาชน ความเข้าใจในการใช้ พ่อค้าแม่ค้าในเขต การอบรม ความรู้และสามารถ (งานปูองกันฯ)

อุปกรณ์ดับเพลิงเบือ้ง เทศบาล จํานวน ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

ต้น และการใช้ ดูแล 80 คน 1 คร้ัง/ปี และแก๊สหุงต้มได้

รักษาแก๊สหุงต้ม อย่างถูกต้อง

7 ติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เพือ่ให้ประชาชนมี ติดต้ังระบบโทรทัศน์ 1,000,000   -  - สถิติการเกิดอุบัติ ประชาชนมีความ สป.

ความปลอดภัยใน วงจรปิด(CCTV) เหตุเทียบกับปีทึ่ ปลอดภัยในชีวิตและ (งานปูองกันฯ)

ชีวิตและทรัพย์สิน อาคารสํานักงาน ผ่านมา ทรัพย์สินมากขึ้น

มากขขึ้น ปูองกันฯ พืน้ทีท่าง สามารถควบคุม

ร่วมทางแยกและ สภาพการจราจรได้ดี

พืน้ทีจุ่ดเส่ียง ยิ่งขึ้น

ทัง้ 12 ชุมชน
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8 ให้ความรู้ด้านวินัยจราจรแก่เด็กและ เพือ่ปลูกฝ๎งวินัยจรา จัดอบรมให้ความรู้ 50,000       50,000     50,000      สถิติการเกิดอุบัติ อัตราการเกิดอุบัติ สป.

เยาวชน จรแกเ่ด็กและเยาวชน เกี่ยวกับวินัยจราจร เหตุเทียบกับปีทึ่ เหตุในพืน้ทีล่ดน้อย (งานปูองกันฯ)

ในเขตเทศบาล แก่เด็กและเยาวชน ผ่านมา ลง

ในเขตเทศบาล

จํานวน 1 รุ่น

9 อุดหนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย เพือ่ให้อําเภอร่อน ให้การสนับสนุน 10,000       10,000     10,000      จํานวนคดี เขตอ.ร่อนพิบูลย์มี สป.

ในท้องถิ่น พิบูลย์มีความสงบ งบประมาณแก่ อ. เทียบกับปีที่ ความสงบเรียบร้อย (งานปูองกันฯ)

เรียบร้อย ร่อนพิบูลย์ในการ ผ่านมา

ดําเนินโครงการรักษา

ความสงบเรียบร้อย

10 ติดต้ังราวเหล็กกั้นถนนทางโค้ง เพือ่ปูองกันการเกิด ติดต้ังราวเหล็ก 50,000       50,000     50,000      สถิติการเกิดอุบัติ การสัญจรภายใน สป.

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดร่อนพิบูลย)์ อุบัติเหตุบริเวณจุด บริเวณทางโค้งจุด เหตุเทียบกับปีทึ่ ชุมชนมีความปลอด (งานปูองกันฯ)

เส่ียงในชุมชน เส่ียงทัง้ 12 ชุมชน ผ่านมา ภัยมากขึ้น

ในเขตเทศบาล

(ชุมชนบา้นตลาดร่อนพบิลูย์:ราวเหล็กบงัทางโค้งหวัสะพาน)

11 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการ เพือ่พัฒนาศักยภาพ จัดส่งเจ้าหนา้ที่เข้าร่วม 50,000       -          -           จํานวนเจ้าหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่ สป.

หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ของเจ้าหน้าที่ปอูงกันฯ ฝึกอบรม จํานวน 10 ทีผ่่านหลักสูตรฯ ปูองกันสาธารณภัย (งานปูองกันฯ)

คน มีประสิทธภิาพมากขึ้น

64

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

12 ติดต้ังถังดับเพลิงในชุมชน เพือ่เป็นการเตรียม จัดหาและติดต้ัง 100,000     100,000    100,000     จํานวนคร้ังของ ช่วยลดความเสียหาย สป.

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใหม,่ชุมชน ความพร้อมในการ ถังดับเพลิงใน 12 การเกิดอัคคีภัย จากการเกิดอัคคีภัย (งานปูองกันฯ)

สุวรรณรังษ,ีชุมชนบ้านปุาชมพู,่ชุมชน ปูองกันอัคคีภัย ชุมชนในเขตเทศบาล ดังนี้ ในชุมชนได้

บ้านตลาดเกษตร,ชุมชนบ้านวังไทร, ชุมชนบ้านตลาดใหม:่15 ถัง

ชุมชนบ้านนาโพธิห์นองคูขัน,ชุมชนบ้าน ชุมชนสุวรรณรังษี : 10 ถัง

ตลาดในจานเรียว) ชุมชนบ้านปุาชมพู ่: 10-15 ถัง

ชุมชนบ้านตลาดเกษตร : ไม่ระบุจํานวน

ชุมชนบ้านวังไทร : ไม่ระบุจํานวน

ชุมชนบ้านนาโพธิ ์ฯ : 2 จุด

ชุมชนตลาดในจานเรียว : ไม่ระบุจํานวน

13 ติดต้ังกระจกโค้งในชุมชน เพือ่ปูองกันการเกิด ติดต้ังกระจกโค้งจุด 100,000     100,000    100,000     จํานวนจุดติดต้ัง การสัญจรในชุมชน สป.

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใหม,่ชุมชน อุบัติเหตุในชุมชน เส่ียง/ร้องขอ12ชุมชน กระจกโค้ง มีความปลอดภัย (งานปูองกันฯ)

สุวรรณรังษ,ีชุมชนบ้านปุาชมพู,่ชุมชน ชุมชนบ้านตลาดใหม่ : 5 จุด มากขึ้น

บ้านวังไทร,ชุมชนบ้านนาโพธิห์นองคูขัน, ชุมชนสุวรรณรังษ ี: 5 จุด

ชุมชนบ้านตลาดร่อนพิบูลย)์ ชุมชนบ้านปุาชมพู ่: 5 จุด

ชุมชนบ้านวังไทร : 2 จุด(หน้าห้องอาหาร,ทางลงวังไทรเก่า)

ชุมชนบ้านนาโพธิ ์ฯ : 2 จุด

ชุมชนบ้านตลาดร่อนฯ : ไม่ระบุจํานวน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ,2และ5

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่1และ3

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นความเขม้แขง็ของชมุชน

2.1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม/ชมุชนอย่างตอ่เน่ืองและมปีระสิทธิภาพ

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นํา เพือ่เพิม่พูนประสบ จัดฝึกอบรมและนํา 550,000     550,000    550,000     ร้อยละของผู้เข้า ผู้นําชุมชนสามารถ สป.

ชุมชน การณ์และวิสัยทัศน์ ผู้นําชุมชนไปศึกษา ร่วมกิจกรรมทีน่ํา นําความรู้ทีไ่ด้กลับ (งานพัฒนาชุมชน)

ทีก่ว้างไกลของผู้นํา ดูงาน 1 คร้ัง/ปี ความรู้ทีไ่ด้ไปใช้ ไปพัฒนาชุมชนของ

ชุมชน ประโยชน์ ตนเอง

2 ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เพือ่ให้ผู้สูงอายุได้ สมาชิกชมรมผู้สูง 100,000     100,000    100,000     จํานวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี สป.

พัฒนาตนเองและมี อายุได้มีการพบปะ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ทัง้ร่างกายและ (งานพัฒนาชุมชน)

ส่วนร่วมในกิจกรรม แลกเปล่ียนประสบ จิตใจ

ทางสังคม การณ์

3 ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพือ่ให้ผู้สูงอายุได้ สนับสนุนชมรมผู้ 50,000       50,000     50,000      จํานวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้แลกเปล่ียน สป.

"วันดอกลําดวนบาน" เรียนรู้ในกิจกรรม สูงอายุเข้าร่วม ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้ประสบการณ์ (งานพัฒนาชุมชน)

ต่างๆของเครือข่าย มหกรรมส่งเสริมสุข ซ่ึงกันและกัน

ชมรมผู้สูงอายุอื่นๆ ภาพผู้สูงอายุของ

อําเภอร่อนพิบูลย์
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

4 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ เพือ่สร้างความรัก สมาชิกครอบครัว 50,000       50,000     50,000      จํานวนครอบครัว ครอบครัวทีผ่่านการ สป.

ครอบครัว ความเข้าใจและความ ทีเ่ข้าร่วมโครงการ ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรมสามารถ (งานพัฒนาชุมชน)

สัมพันธ์ทีดี่ระหว่าง ได้ทํากิจกรรมร่วม เป็นต้นแบบทาง

สมาชิกในครอบครัว กัน สังคมและนําไป

ขยายผลต่อไป

5 ต่อเติมห้องน้ําอาคารเอนกประสงค์ เพือ่ให้ชุมชนมีห้องน้ํา ต่อเติมห้องน้ํา -           40,000     -           จํานวนผู้ใช้ประ ชุมชนมีห้องน้ําใช้ กองช่าง

ชุมชนปรีชาทอง-บ้านนาลึก ใช้ในขณะจัดกิจกรรม จํานวน 1 ห้อง โยชน์จากห้องน้ํา ในขณะจัดกิจกรรม

(เสนอโดยชุมชนปรีชาทอง-บ้านนาลึก) ต่าง ๆ 

6 ขยายพืน้ทีจ่ัดกิจกรรมชุมชนปรีชาทองฯ เพือ่ให้ชุมชนมีพืน้ที่ จัดหาพืน้ทีสํ่าหรับ -           -          200,000     จํานวนผู้ใช้ประ ชุมชนมีพืน้ทีใ่นการ สป.

(เสนอโดยชุมชนปรีชาทอง-บ้านนาลึก) จัดกิจกรรมมากขึ้น ดําเนินกิจกรรม โยชน์จากพืน้ที่ จัดกิจกรรม (งานพัฒนาชุมชน)

จัดกิจกรรม

7 จัดทําและติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์ เพือ่เพิม่จุดประชาสัม จัดทําและติดต้ัง 20,000       -          -           จํานวนผู้ได้รับ เพิม่ช่องทางการได้ สป.

ข้อมูลข่าวสาร (เสนอโดยชุมชนบ้านปุา พันธ์ข้อมูลข่าวสาร ปูายประชาสัมพันธ์ ข่าวสารจากปูาย รับข้อมูลข่าวสาร (งานประชาสัมพนัธ)์

ชมพู)่ แก่ชุมชน ข้อมูลข่าวสารชนิด ประชาสัมพันธ์

มีหลังคา 1 จุด
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8 ติดต้ังจุดกระจายเสียงตามสาย เพือ่เพิม่ช่องทางใน ติดต้ังจุดกระจาย 100,000     50,000     50,000      จํานวนผู้ได้รับ ชุมชนสามารถรับ สป.

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใหม,่ชุมชน การรับข้อมูลข่าวสาร เสียงตามสายใน ข่าวสารจากเสียง ฟ๎งข้อมูลข่าวสาร (งานประชาสัมพนัธ)์

บ้านปุาชมพู,่ชุมชนบ้านตลาดใน ของชุมชนต่างๆใน ชุมชนทีร้่องขอ ตามสายในแต่ละ ได้อย่างทัว่ถึงมาก

จานเรียว) เขตเทศบาล ดังนี้ จุด ขึ้น

ชุมชนบ้านตลาดใหม:่บริเวณท้ายตลาด

ชุมชนบ้านปุาชมพู:่บ้านศาลาขึ้เหล็ก

ชุมชนบ้านตลาดในฯ:ไม่ระบุจุดติดต้ัง

9 จัดต้ังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับ เพือ่เสริมสร้างความ จัดต้ังศูนย์ปรองดอง 20,000       -          -           จํานวนประชาชน เกิดความปรองดอง สป.

ท้องถิ่น สามัคคีปรองดองของ สมานฉันท์ ส่งเสริม ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม สมานฉันท์ในท้อง (งานประชาสัมพนัธ)์

ประชาชนในท้องถิ่น กิจกรรมการมีส่วน ในแต่ละคร้ัง ถิ่น

ร่วมของประชาชน

ทุกภาคส่วน
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2.2 แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจและสนับสนุนกลุ่มอาชพี

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวม เพือ่ให้ประชาชนใน ประชาชนมีรายได้ 120,000     120,000    120,000     จํานวนกลุ่มอาชีพ ช่วยลดรายจ่ายและ สป.

กลุ่มอาชีพของประชาชน ชุมชนมีรายได้เพิม่ขึ้น เพิม่ขึ้น ลดรายจ่าย ในเขตเทศบาล เพิม่รายได้ในครัว (งานพัฒนาชุมชน)

(เสนอโดยชุมชนปรีชาทองฯ,ชุมชนโคก และใช้เวลาว่างให้ ในครัวเรือน เรือนแก่ประชาชน

ยาง,ชุมชนวังไทร,ชุมชนนาโพธ์ฯ,ชุมชน เป็นประโยชน์ ชมุชนปรีชาทองฯ

ตลาดเกษตร,ชุมชนปุาชมพู,่ชุมชนตลาด : กลุ่มจักสาน,กลุ่ม

ใหม,่ชุมชนเขาน้อยฯ,ชุมชนวัดเทพนม ปุย๋หมัก น้ําหมัก 

เชือด,ชุมชนตลาดร่อน 54-57) น้ํายาเอนกประสงค์

กลุ่มทําขนม เบเกอร่ี

กลุ่มพาสเจอร์ไรส์

อาหารพืน้บ้าน

ชมุชนบ้านโคกยาง

: กลุ่มอาชีพทําขนม

เคร่ืองแกง เคร่ือง

จักสาน

ชมุชนบ้านวังไทร

: ปลูกผักสวนครัว

ผักพืน้บ้าน
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

ชมุชนบ้านนาโพธิ์ฯ

: กลุ่มทําขนม

ชมุชนตลาดเกษตร

: เพาะพันธุไ์ม้จําหน่าย

ชมุชนบ้านป่าชมพู่

: ทําน้ํายาเอนกประ

สงค์ เล้ียงปลาดุก

ปุย๋ เตยหอม ผัก

ชมุชนตลาดใหม่

: ขอสนับสนุนพันธุ์

ปลา,ไก่

ชมุชนบ้านเขาน้อย

: ส่งเสริมการเล้ียง

ไก้บ้าน

ชมุชนเทพนมเชอืด

: น้ําด่ืมสมุนไพร

ชมุชนตลาดร่อนฯ

: กลุ่มแม่บ้านทําน้ํายาเอนกประสงค์
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
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หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

2 มหกรรมอาหารและของดี เพือ่ประชาสัมพันธ์ จัดงานมหกรรม 100,000     100,000    100,000     ร้อยละของกลุ่ม ส่งเสริมการบริการ กองสาธารณสุขฯ

เมืองร่อนพิบูลย์ อาหารและของดีของ อาหารและของดี เปูาหมายทีเ่ข้า ให้ถูกสุขลักษณะ

อําเภอร่อนพิบูลย์ เมืองร่อนพิบูลย์ ร่วมกิจกรรม ปลอดภยัแก่ผู้บริโภค

และช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจของทอ้งถิ่น

3 ต่อเติมหลังคา/กันสาดตลาดสดเทศบาล เพือ่ให้เกิดการใช้ประ ต่อเติมหลังคากันสาด 800,000     -          -           ความพึงพอใจ เกิดความสวยงาม กองสาธารณสุขฯ

ตําบลร่อนพิบูลย์ หมู่ 7 โยชน์สาธารณะ  กัน ด้านหน้า กวา้ง 8 ม. ของผู้ประกอบ และฝนไม่สาด  /กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใหม)่ ฝนสาดและเกิดความ ยาว 495 ม. การในตลาดสด

สวยงาม

4 จ้างเหมาเขียนแบบอาคารจําหน่ายสินค้า เพือ่ให้มีแบบอาคาร จ้างเหมาเขียนแบบ -           118,000    -           การมีแบบอาคาร มีแบบอาคารจํา กองช่าง

หมู่ 12 จําหน่ายสินค้าทีไ่ด้ อาคารจําหน่าย ทีต่รงตามวัตถุ หน่ายสินค้าทีไ่ด้

มาตรฐาน สวยงาม สินค้า 1 แห่ง ประสงค์ มาตรฐาน

5 ก่อสร้างอาคารจําหน่ายสินค้า หมู่ 12 เพือ่ให้มีสถานทีจ่ํา ก่อสร้างอาคาร -           5,900,000 -           ความพึงพอใจ มีอาคารจําหน่าย กองช่าง

หน่ายสินค้าทีไ่ด้ จําหน่ายสินค้า ของผู้ประกอบ สินค้าทีไ่ด้มาตรฐาน

มาตรฐาน สวยงาม สะ  1 แห่ง การและประชา สวยงาม

ดวกสบายแก่ผู้ประ  ชนทีม่าใช้บริการ

กอบการและประชาชน

ทีม่าจับจ่ายใช้สอย
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2.3 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในชมุชน

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนการปูองกันและปราบปราม เพือ่ขจัดยาเสพติดให้ สนับสนุนงบประ 10,000       10,000     10,000      จํานวนผู้ติดสาร ยาเสพติดลดลงหรือ สป.

ยาเสพติดอําเภอร่อนพิบูลย์ หมดส้ินไปจากอําเภอ มาณแก่อําเภอร่อน (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) เสพติดในพืน้ที่ หมดไปจากอําเภอ (งานธุรการ)

ร่อนพิบูลย์ พิบูลย์ในการดําเนิน เทยีบกับปทีี่ผ่านมา ร่อนพิบูลย์

โครงการ ฯ

2 อุดหนุนสมัชชาต้านยาเสพติด เพือ่ใช้พลังจากชุมชน สนับสนุนงบประมาณ 60,000       60,000     60,000      จํานวนผู้ติดสาร เป็นส่วนหนึ่งในการ สป.

ช่วยขจัดป๎ญหายา แก่สมัชชาต้านยา (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) เสพติดในพืน้ที่ แก้ป๎ญหายาเสพติด (งานธุรการ)

เสพติดอย่างยั่งยืน เสพติดทุกชุมชน เทยีบกับปทีี่ผ่านมา อย่างยั่งยืน ซ่ึงถือ

เป็นวาระแห่งชาติ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2และ5

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่3

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม

3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ การเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน เพือ่เป็นการส่งเสริม ส่งนักกีฬา-กรีฑา 120,000     120,000    120,000     ผลการแข่งขัน เกิดการพัฒนา กองการศึกษา

กีฬาจังหวัด และพัฒนานักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ศักยภาพของนักกฬีา

ในท้องถิ่น จังหวัด ในท้องถิ่น

2 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงชนะ เพือ่เป็นการส่งเสริม ส่งนักกีฬาเข้าร่วม 100,000     100,000    100,000     ผลการแข่งขัน เกิดการพัฒนา กองการศึกษา

เลิศแห่งประเทศไทย และพัฒนานักกีฬา การแข่งขัน 2 รุ่น ศักยภาพของนักกีฬา

ในท้องถิ่น ได้แก่ - รุ่นเยาวชน ในท้องถิ่น

         - รุ่นประชาชน

3 ฝึกฟุตบอลภาคฤดูร้อน เพือ่พัฒนาทักษะการ จัดฝึกฟุตบอลช่วง 40,000       40,000     40,000      จํานวนกลุ่มเปูา ผู้ร่วมกิจกรรมมีการ กองการศึกษา

กีฬาแก่เด็ก เยาวชน ปิดภาคเรียนฤดูร้อน หมายทีเ่ข้าร่วม พฒันาทักษะการเล่น

ในท้องถิ่น แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรม ฟุตบอล

4 รณรงค์การออกกําลังกาย เนื่องในวัน เพือ่ให้เกิดการสนใจ จัดรณรงค์การออก 10,000       10,000     10,000      จํานวนกลุ่มเปูา เกิดการสนใจในการ กองการศึกษา

ออกกําลังกายโลก(Challenge Day) ในการออกกําลังกาย กําลังกายในวันออก หมายทีเ่ข้าร่วม ออกกําลังกายมาก

มากขึ้น กําลังกายโลก กิจกรรม ขึ้น
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

5 จัดการแข่งขันและจัดส่งทีมฟุตบอลรุ่น เพือ่สร้างความสัมพนัธ์ จัดการแข่งขันฟุต 150,000     150,000    150,000     จํานวนทีมทีเ่ข้า เกิดความสัมพันธ์ กองการศึกษา

ประชาชนทัว่ไปและรุ่นอาวุโส ระหว่างหน่วยงาน บอล 2 รุ่น ได้แก่ ร่วมการแข่งขัน ทีดี่ระหว่างหน่วย

และส่งเสริมการออก  - รุ่นประชาชน งานด้วยการออก

กําลังกาย  - รุ่นอาวุโส กําลังกาย

6 จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประ เพือ่สร้างเสริมสุขภาพจัดการแข่งขันกีฬา 420,000     420,000    420,000     สถิติในแต่ละรุ่น/ เยาวชนและประชา กองการศึกษา

ชาชนในเขตเทศบาล ทีดี่ให้แก่เด็กและ กรีฑาเด็กและเยาวชน ชนิดกีฬา  ชนสนใจเล่นกีฬา

เยาวชนในท้องถิ่น ระหว่างชุมชนใน ผลการแข่งขัน มากขึ้น 

ใช้เวลาว่างให้เกดิประ เขตเทศบาล

โยชน์ห่างไกลจากการ

มั่วสุม และสร้างความ

สามัคคี

7 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ คัดเลือกนักกีฬา - 450,000     450,000    450,000     สถิติในแต่ละรุ่น/ เยาวชนและประชา กองการศึกษา

อําเภอร่อนพิบูลย์ พลานามัยของเด็กและ กรีฑาจากชุมชนต่างๆ ชนิดกีฬา  ชนสนใจเล่นกีฬา

เยาวชนในท้องถิ่น ในเขตเทศบาลเข้า ผลการแข่งขัน มากขึ้น 

ใช้เวลาว่างให้เกดิประ ร่วมการแข่งขัน

โยชน์ห่างไกลจากการ

มั่วสุม และสร้างความ

สามัคคี
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

8 จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เพื่อใหเ้กิดความสามัคคี จัดการแข่งขันกีฬา 100,000     100,000    100,000     จํานวนกลุ่มเปูา ชุมชนมีความเข้มแข็ง กองการศึกษา

ของประชาชนในชุมชน พืน้บ้านระหว่างชุม หมายทีเ่ข้าร่วม และมีความสามัคคี

และสร้างเสริมสุขภาพ ชนทัง้ 12 ชุมชน กิจกรรม เกิดความสัมพันธ์

ทีแ่ข็งแรง ในเขตเทศบาล อันดีระหวา่งเทศบาล

กับชุมชน

9 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลไทเบียร์เพือ่เป็นการพัฒนา ส่งนักกีฬาเข้าร่วม 100,000     100,000    100,000     ผลการแข่งขัน เกิดการพัฒนานัก กองการศึกษา

ศักยภาพของนักกีฬา การแข่งขันฟุตบอล กีฬาในท้องถิ่น

ในท้องถิ่น จํานวน 2 รุ่น คือ

 - รุ่นประชาชน

 - รุ่นอาวุโส

10 ฝึกอบรมและจัดส่งผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอนกีฬาเพือ่พัฒนาบุคลากร จัดอบรมให้ความรู้ 100,000     100,000    100,000     ร้อยละของผู้เข้า บคุลากรได้รับความรู้ กองการศึกษา

ประเภทต่างๆ ด้านกีฬาของเทศบาล หรือจัดส่งเจ้าหน้าที่ รับการอบรมทีไ่ด้ ความเข้าใจมากขึ้น

เข้าร่วมอบรม ฯ รับความรู้เพิม่เติม

และนํามาปรับใช้ได้

11 จัดการแข่งขันและจัดส่งกีฬาประเภท เพือ่สนับสนุนและ จัดการแข่งขันและ 500,000     500,000    500,000     สถิติในแต่ละรุ่น/ เกิดการพัฒนานัก กองการศึกษา

ต่างๆเข้าร่วมแข่งขัน พัฒนาศักยภาพนัก จัดส่งทีมกีฬาเข้า ชนิดกีฬา  กีฬาในท้องถิ่น

กีฬาในท้องถิ่น ร่วมการแข่งขัน ผลการแข่งขัน
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

12 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน  - จัดเวทีการแสดง 120,000     120,000    120,000     จํานวนกลุ่มเปูา เด็กและเยาวชนเกิด กองการศึกษา

ตระหนักถึงความ  - จัดซุ้มนิทรรศการ หมายทีเ่ข้าร่วม ความตระหนักใน

สําคัญของตนเองและ  - จัดกิจกรรมพฒันา กิจกรรม ความสําคัญของตน 

ได้แสดงออกในกิจกรรม การเด็กทุกด้าน กล้าคิด กล้าทํา กล้า

สร้างสรรค์ต่างๆ แสดงออกในส่ิงที่

ถูกต้อง

13 จ้างเหมาบุคลากรจัดกิจกรรมกีฬาและ เพือ่ให้มีบุคลากรรับ จัดจ้างบุคลากรทีม่ี 100,080     100,080    100,080     ร้อยละของความ มีบุคลากรผู้รับผิด กองการศึกษา

นันทนาการ ผิดชอบด้านกีฬาและ ความรู้ความสามารถ พึงพอใจของผู้ ชอบด้านกีฬาและ

นันทนาการ และมีประสบการณ์ ควบคุมงานทีม่ี นันทนาการ

ด้านกีฬาและนันท ต่อรายงานผล

นาการ การปฏิบัติงาน

14 ก่อสร้างลานกีฬาหน้าบ้านนายปราณี เพือ่ให้ประชาชนมี  -ก่อสร้างลานกีฬา -           -          200,000     ร้อยละของความ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

ขุนเสถียรและปรับปรุงถนนหลังกําแพง สถานทีอ่อกกําลัง 1 จุด พึงพอใจของประ ใช้ออกกําลังกาย

วัดพศิาลนฤมิตเป็นถนนสายออกกําลังกาย กายมากขึ้น  -ปรับปรุงถนน -           -          100,000     ชาชนในชุมชน และเกิดความสนใจ

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดเกษตร) เป็นถนนสายออก ออกกําลังกายมากขึ้น

กําลังกาย
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

15 ปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล/ฟุตซอลและ เพือ่ส่งเสริมการออก  - ก่อสร้างสนามบาส 80,000       -          -           จํานวนประชาชน ประชาชนในชุมชน กองช่าง

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาต่างๆ กําลังกายแก่เด็ก เก็ตบอล/ฟุตซอล ทีม่าออกกําลัง ให้ความสนใจในการ

(เสนอโดยชุมชนบ้านวังไทร) เยาวชน ประชาชน  - สนับสนุน 100,000     -          -           กายแต่ละชุมชน ออกกําลังกายมาก กองการศึกษา

ในชุมชน อุปกรณ์ เช่น ลูกบาสฯ ขึ้น

ลูกฟตุซอลใหชุ้มชน

16 ก่อสร้าง/จัดหาและติดต้ังเคร่ืองออก เพือ่ส่งเสริมการออก จัดหาและติดต้ัง -           250,000    -           จํานวนประชาชน ประชาชนในชุมชน กองช่าง

กลางแจ้ง กําลังกายแก่เด็ก เคร่ืองออกกําลัง ทีม่าออกกําลัง ให้ความสนใจในการ

(เสนอโดยชุมชนบ้านวังไทร) เยาวชน ประชาชน กายกลางแจ้ง 1 จุด กายแต่ละชุมชน ออกกําลังกายมาก

ในชุมชน ขึ้น

17 ปรับพืน้ทีเ่พือ่ทําลานกีฬา(ตระกร้อ) เพือ่ส่งเสริมการออก ปรับพืน้ทีเ่พือ่ทํา 20,000       -          -           จํานวนประชาชน ประชาชนในชุมชน กองช่าง

ภายในวัดจีบประดิษฐ์ กําลังกายแก่เด็ก ลานกีฬาสําหรับใช้ ทีม่าออกกําลัง ให้ความสนใจในการ

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดในจานเรียว) เยาวชน ประชาชน เล่นตะกร้อ 1 จุด กายแต่ละชุมชน ออกกําลังกายมาก

ในชุมชน ขึ้น
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
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ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสานกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ เพือ่ให้การจัดงานรัฐ จัดเตรียมการดําเนิน 150,000     150,000    150,000     ร้อยละของงาน การดําเนินงานรัฐ สป.

พธิต่ีางๆดําเนินไปด้วย งานเพือ่จัดงานรัฐ พิธีทีดํ่าเนินการ พธิต่ีางๆมีความเรียบ (งานธุรการ)

ความเรียบร้อย แสดงพิธีต่างๆ เช่น วัน ได้สําเร็จ สมบูรณ์ ร้อยถูกต้องตามพิธี

ออกถึงความจงรักภกัดี ปิยมหาราช วัน การ

เฉลิมพระชนม

พรรษา ฯลฯ

2 อุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจ เพือ่ส่งเสริมประเพณี สนับสนุนงบประมาณ 50,000       50,000     50,000      จํานวนประชาชน เป็นการอนุรักษ์ประ กองการศึกษา

อันดีงามของท้องถิ่น ให้แก่ ศาลเจ้าพระ (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) ทีม่าร่วมกิจกรรม เพณีอันดีงามของ

108 ในการจัดงาน ท้องถิ่น

ประเพณีถอืศีลกนิเจ

3 อุดหนุนการแห่หมฺรับในประเพณีบุญ เพือ่ส่งเสริมประเพณี สนับสนุนงบประ 20,000       20,000     20,000      จํานวนประชาชน เป็นการอนุรักษ์ประ กองการศึกษา

สารทเดือนสิบ อันดีงามของท้องถิ่น มาณแก่อําเภอร่อน (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) (งบเงินอุดหนุน) ทีม่าร่วมกิจกรรม เพณีอันดีงามของ

พบิูลยเ์พือ่จดัขบวน ท้องถิ่น

แห่หมฺรับ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

4 จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพือ่ให้ประชาชนมี จัดให้มีการสมโภชน์ 30,000       30,000     30,000      จํานวนผู้เข้าร่วม อนุรักษ์ประเพณีอัน กองการศึกษา

ส่วนร่วมในกิจกรรม เทียนพรรษาและ กิจกรรม ดีงามและประชาชน

วันสําคัญทางศาสนา จัดขบวนแห่เทียน ได้มีส่วนร่วม

พรรษาไปถวายยัง

วัดต่างๆในเขต

เทศบาล

5 จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันกตัญํู เพือ่ส่งเสริมขนบธรรม จัดให้มีกิจกรรม 80,000       80,000     80,000      จํานวนผู้เข้าร่วม สืบสานประเพณีอัน กองการศึกษา

เนียมประเพณีอันดีงาม สรงน้ําพระพุทธรูป กิจกรรม ดีงาม ผู้สูงอายุ 

และตระหนักในคุณค่า พระสงฆ ์รดน้ําขอ ครอบครัวและคน

ของผู้สูงอายุ สร้าง พรผู้สูงอายุและการ ในชุมชนมีความสัม

ความสัมพันธ์ของ ประกวดผู้สูงอายุ พันธ์ทีดี่ต่อกัน

ครอบครัวและชุมชน สุขภาพดี

6 จัดงานประเพณีลอยกระทง เพือ่อนุรักษ์วัฒนธรรม จัดให้มีมหรสพ 200,000     200,000    200,000     จํานวนผู้เข้าร่วม ร่วมกันอนุรักษ์และ กองการศึกษา

ประเพณีลอยกระทง จัดประกวดกระทง กิจกรรม สืบสานประเพณี

เกิดการมีส่วนร่วม จัดประกวดธิดา อันดีงาม

ในการจัดกิจกรรม นพมาศ

ต่างๆ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

7 งานประเพณีลากพระ เพือ่เป็นการส่งเสริม จัดให้มีการประกวด 150,000     150,000    150,000     จํานวนผู้เข้าร่วม เกิดการสืบสานประ กองการศึกษา

และอนุรักษ์วัฒนธรรม เรือพระและขบวน กิจกรรม เพณีท้องถิ่นและเกิด

ประเพณีอันดีงามของแห่เรือพระ จัดให้มี การมีส่วนร่วมใน

ท้องถิ่น มหรสพและการประ กิจกรรมต่าง ๆ 

กวดต่าง ๆ

8 จัดงานวันขึ้นปีใหม่ เพือ่ให้ประชาชนได้ จัดให้มีการทําบุญ 30,000       30,000     30,000      จํานวนผู้เข้าร่วม เกิดความเป็นสิริมง กองการศึกษา

ร่วมกันทําบญุตักบาตร ตักบาตรในโอกาส กิจกรรม คลแก่ผู้ร่วมกิจกรรม

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันขึ้นปีใหม่

เกิดความเป็นสิริมงคง

9 จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว เพือ่เป็นการรักษาขนบ จัดให้มีการทําบุญ 10,000       10,000     10,000      จํานวนผู้เข้าร่วม ได้ร่วมกันอนุรักษ์ กองการศึกษา

ณ วัดเขาน้อย ธรรมเนียม ประเพณี ตักบาตรเทโว ณ กิจกรรม ประเพณีอันดีงาม

อันดีงามของท้องถิ่น วัดเขาน้อย ของท้องถิ่น

10 บวชชีพราหมณ์ถวายเป็นพระราชกุศล เพือ่ถวายเป็นพระราช จัดกิจกรรมบวชชี 50,000       50,000     50,000      จํานวนผู้เข้าร่วม ได้ร่วมกิจกรรมทาง กองการศึกษา

กุศลในวโรกาสสําคัญ พราหมณ์ กิจกรรม ศาสนาและถวาย

ต่างๆ เป็นพระราชกุศลใน

วโรกาสสําคัญต่างๆ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

11 จ้างเหมาบุคลากรจัดกิจกรรมประเพณี เพือ่ให้มีบุคลากรรับ จัดจ้างบุคลากรทีม่ี 100,080     100,080    100,080     ร้อยละของความ มีบุคลากรผู้รับผิด กองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ผิดชอบด้านกิจกรรม ความรู้ความสามารถ พึงพอใจของผู้ ชอบด้านประเพณี

ประเพณี ศาสนาและ และมีประสบการณ์ ควบคุมงานทีม่ี ศาสนาและวัฒน

วัฒนธรรมท้องถิ่น ด้านการจัดกิจกรรม ต่อรายงานผล ธรรมท้องถิ่น

ประเพณี ศาสนา การปฏิบัติงาน

และวฒันธรรมทอ้งถิ่น

12 สนับสนุนการจัดกิจกรรมถนนข้าวหลาม เพือ่ส่งเสริมประเพณี ส่งเสริม สนับสนุน 20,000       20,000     20,000      จํานวนผู้เข้าร่วม เกิดการสืบสานประ กองการศึกษา

ในวันสงกรานต์ และการท่องเทีย่ว การจัดกิจกรรม กิจกรรม เพณีสงกรานต์และ

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนพิบูลย)์ ในท้องถิ่น ถนนข้าวหลาม สนับสนุนการท่อง

เทีย่วในท้องถิ่น

13 อุดหนุนโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย เพือ่ส่งเสริมการร่วม สนับสนุนงบประมาณ 5,000        5,000       5,000        จํานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนร่วม กองการศึกษา

ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ กิจกรรมทางศาสนา แก่สภาวัฒนธรรมฯ (งบเงินอดุหนนุ) (งบเงินอดุหนนุ) (งบเงินอดุหนนุ) กิจกรรม กิจกรรมทางศาสนา

ส่งเสริมคุณธรรม เพือ่ดําเนินโครงการ เกิดความเปน็สิริมงคล

จริยธรรม

14 อุดหนุนโครงการประเพณีมาฆบูชา เพือ่สืบสานอนุรักษ์ สนับสนุนงบประมาณ 5,000        5,000       5,000        จํานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนร่วม กองการศึกษา

แห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ ประเพณีอันเป็นเอก แก่สภาวัฒนธรรมฯ (งบเงินอดุหนนุ) (งบเงินอดุหนนุ) (งบเงินอดุหนนุ) กิจกรรม กิจกรรมทางศาสนา

ลักษณ์ของจังหวัด เพือ่ดําเนินโครงการ เกิดความเปน็สิริมงคล

นครศรีธรรมราช
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

15 ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดเขาน้อย เพือ่สืบสานประเพณี ร่วมกิจกรรมแห่ผ้า 10,000       10,000     10,000      จํานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนร่วม กองการศึกษา

วัฒนธรรมท้องถิ่น ขึ้นธาตุ ณ วดัเขาน้อย กิจกรรม กิจกรรมทางศาสนา

16 อุดหนุนโครงการประเพณีให้ทานไฟ เพือ่ส่งเสริมการร่วม สนับสนุนงบประมาณ 5,000        5,000       5,000        จํานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนร่วม กองการศึกษา

กิจกรรมทางศาสนา แก่สภาวัฒนธรรมฯ (งบเงินอดุหนนุ) (งบเงินอดุหนนุ) (งบเงินอดุหนนุ) กิจกรรม กิจกรรมทางศาสนา

เพือ่ดําเนินโครงการ

17 อุดหนุนโครงการเข้าวัด ปฏิบัติธรรม เพือ่ส่งเสริมการร่วม สนับสนุนงบประมาณ 5,000        5,000       5,000        จํานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนร่วม กองการศึกษา

ฟ๎งเทศน์ กิจกรรมทางศาสนา แก่สภาวัฒนธรรมฯ (งบเงินอดุหนนุ) (งบเงินอดุหนนุ) (งบเงินอดุหนนุ) กิจกรรม กิจกรรมทางศาสนา

เพือ่ดําเนินโครงการ

18 อดุหนุนโครงการจดังานประเพณีลากพระ เพือ่ส่งเสริม อนุรักษ์ สนับสนุนงบประ 50,000       50,000     50,000      จํานวนผู้เข้าร่วม ประชาชนร่วม กองการศึกษา

อําเภอร่อนพิบูลย์ ประเพณีท้องถิ่นและ มาณแก่อ.ร่อนพบิลูย์ (งบเงินอดุหนนุ) (งบเงินอดุหนนุ) (งบเงินอดุหนนุ) กิจกรรม กิจกรรมเกิดการมี

การท่องเทีย่วของ เพื่อดําเนินโครงการ ส่วนร่วม

อําเภอร่อนพิบูลย์
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

19 อดุหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคม เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน สนับสนุนงบประมาณ จํานวนผู้เข้าร่วม เกิดการมีส่วนร่วม กองการศึกษา

ในมิติวัฒนธรรม มีภูมิคุ้มกันในการ แก่สภาวัฒนธรรมฯ กิจกรรม ประชาชนมีภมูิคุ้มกัน

ดําเนินชีวิต เพือ่ดําเนินการ ครอบครัวอบอุ่น

จัดกิจกรรมอบรม ชุมชนเข้มแข็ง

2 กิจกรรม ได้แก่ สังคมอยู่ดีมีสุข

 - งามอย่างไทย 15,000       15,000     15,000      

บุคลิคดี มีมารยาท (งบเงินอดุหนนุ) (งบเงินอดุหนนุ) (งบเงินอดุหนนุ)

 - รู้เท่าทันส่ือ 15,000       15,000     15,000      

(งบเงินอดุหนนุ) (งบเงินอดุหนนุ) (งบเงินอดุหนนุ)
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3และ4

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่4

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

4.1 แนวทางการพัฒนาดา้นการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้ าระบบคมนาคมขนส่งให้สะดวกและครอบคลุมทุกพ้ืนที่

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนคสล.จากปากทางบ้านนาง เพือ่ให้ประชาชนมี ก่อสร้างถนนขนาด -           147,000    -           ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

วาสนา  ลุยจนัทร์ถงึบ้านนายต้ิน รัตนวิชา ถนนทีไ่ด้มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 4 พึงพอใจของประ มีความสะดวก

หมู่ 12 ใช้คมนาคมสัญจร เมตร ยาว 66 เมตร ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

(เสนอโดยชุมชนบ้านปรีชาทอง - นาลึก)

2 ก่อสร้างคูระบายน้ําปากทางวัดเทพนม เพือ่ให้การระบายน้ํา -           200,000    -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

เชือด มีประสิทธิภาพ ลด พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนวัดเทพนมเชือด) ป๎ญหาน้ําท่วมขัง ชาชนในพืน้ที่

3 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคสล.บริเวณสาม เพือ่ให้การระบายน้ํา กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม -           350,000    -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

แยกโค้งศพด.เทศบาลตําบลร่อนพิบูลย์ มีประสิทธิภาพ ลด คสล.ขนาด 1.50x พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนวัดเทพนมเชือด) ป๎ญหาน้ําท่วมขัง 1.50 ม. ยาว 7 ม. ชาชนในพืน้ที่

บริเวณข้างถนนบ้านนาลึก

มุมโค้งถนนเชื่อมหลังเขาวัดเทพนมเชือด

(เสนอโดยชุมชนวัดเทพนมเชือด)
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

4 ซ่อมแซมและขุดคูระบายน้ําปากทาง เพือ่ให้การระบายน้ํา ซ่อมแซมและขุดคู 50,000       -          -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

บ้านศาลาจากตลอดสาย มีประสิทธิภาพ ลด ระบายน้ําในจุดที่ พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนวัดเทพนมเชือด) ป๎ญหาน้ําท่วมขัง กําหนด ชาชนในพืน้ที่

5 ปรับปรุงคูระบายน้ํารอบตลาดใหม่ เพือ่ให้การระบายน้ํา ปรับปรุงคูระบาย 400,000     -          -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใหม)่ มีประสิทธิภาพ ลด น้ําบริเวณโดยรอบ พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

ป๎ญหาน้ําท่วมขัง ตลาดใหม่ ชาชนในพืน้ที่

6 ก่อสร้างคูระบายน้ําจากตลาดใหม่ - สุด เพือ่ให้การระบายน้ํา ก่อสร้างคูระบาย 300,000     -          -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

เขตเทศบาล(วัดเนกขัมมาราม) มีประสิทธิภาพ ลด น้ําตามแบบแปลน พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใหม)่ ป๎ญหาน้ําท่วมขัง ของเทศบาล ชาชนในพืน้ที่

7 ก่อสร้างถนนหลังวัดสุวรรณรังษีทะลุ เพือ่ให้การคมนาคม ก่อสร้างถนนหนิคลุก 297,000     -          -           ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

สายสวนเลา(บ้านนายโชติ เส้งสุย)หมู1่0 สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 3 ม. พึงพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนวัดสุวรรณรังษ)ี สบายมากขึ้น ยาว 330 เมตร ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

8 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านอ.นิคม- เพือ่ให้การคมนาคม ก่อสร้างถนนหนิคลุก 108,000     -          -           ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

บ้านนางนงลักษณ์ จินดานิล หมู่ 10 สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกวา้ง 3 ม. พึงพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนวัดสุวรรณรังษ)ี สบายมากขึ้น ยาว 122 เมตร ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

9 ก่อสร้างคูระบายน้ําจากถนนเอเชีย-หน้า เพือ่ให้การระบายน้ํา ก่อสร้างคูระบาย 400,000     -          -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

วัดสุวรรณรังษีทัง้ 2 ฝ่๎งถนน มีประสิทธิภาพ ลด น้ําตามแบบแปลน พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนวัดสุวรรณรังษ)ี ป๎ญหาน้ําท่วมขัง ของเทศบาล ชาชนในพืน้ที่

10 บุกเบิกถนนสายบ้านนายเสวียน เพือ่ให้การคมนาคม ก่อสร้างถนนหนิคลุก 63,000       -          -           ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบ้านปุาชมพู)่ สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 3 พึงพอใจของประ มีความสะดวก

สบายมากขึ้น เมตร ยาว 70 เมตร ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

11 ก่อสร้างถนนคสล.สายทวีวัฒนา หมู่ 5 เพือ่ให้การคมนาคม ก่อสร้างถนนคสล. 830,000     -          -           ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบ้านปุาชมพู)่ สัญจรไปมาสะดวก ขนาดผิวจราจร พึงพอใจของประ มีความสะดวก

สบายมากขึ้น กว้าง 3 เมตร  ยาว ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

495 เมตร

12 ก่อสร้างคูระบายน้ําซอยบ้านทุง่โหม๊ะ เพือ่ให้การระบายน้ํา ก่อสร้างคูระบาย 300,000     -          -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

จดเขตอบต. มีประสิทธิภาพ ลด น้ําตามแบบแปลน พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนบ้านปุาชมพู)่ ป๎ญหาน้ําท่วมขัง ของเทศบาล ชาชนในพืน้ที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

13 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านคุณประดิษฐ์ เพือ่ให้การคมนาคม ก่อสร้างถนนคสล. 498,000     -          -           ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

 - โรงยางโกศักด์ิ หมู่ 13 สัญจรไปมาสะดวก ผิวจราจรกว้าง 4 พึงพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดเกษตร) สบายมากขึ้น เมตร ยาว 226 เมตร ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

14 ก่อสร้างคูระบายน้ําหลังวัดพิศาลนฤมิต เพือ่ให้การระบายน้ํา ก่อสร้างคูระบาย 300,000     -          -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

ตลอดแนว มีประสิทธิภาพ ลด น้ําตามแบบแปลน พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดเกษตร) ป๎ญหาน้ําท่วมขัง ของเทศบาล ชาชนในพืน้ที่

15 ก่อสร้างคูระบายน้ําบ้านปูาลาดไปถึง เพือ่ให้การระบายน้ํา ก่อสร้างคูระบาย 400,000     -          -           -               การระบายน้ํามีประ กองช่าง

บ้านหมวดเกียรติ มีประสิทธิภาพ ลด น้ําตามแบบแปลน พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดเกษตร) ป๎ญหาน้ําท่วมขัง ของเทศบาล ชาชนในพืน้ที่

16 ปรับปรุงท่อระบายน้ําหน้าเมรุวัดพิศาลฯ เพือ่ให้การระบายน้ํา ปรับปรุงคูระบาย 50,000       -          -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดเกษตร) มีประสิทธิภาพ ลด น้ําตามแบบแปลน พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

ป๎ญหาน้ําท่วมขัง ของเทศบาล ชาชนในพืน้ที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

17 ก่อสร้างท่อระบายน้ําถนนสายโรงอิฐสม เพือ่ให้การระบายน้ํา ก่อสร้างคูระบาย 30,000       -          -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

หมายถึงสายศาลาไฟไหม้ มีประสิทธิภาพ ลด น้ําตามแบบแปลน พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนบ้านโคกยาง) ป๎ญหาน้ําท่วมขัง ของเทศบาล ชาชนในพืน้ที่

18 ก่อสร้างถนนแอสฟ๎ลท์ติกคอนกรีตสาย เพือ่ให้การคมนาคม ก่อสร้างถนนแอส 2,000,000  -          -           ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

เขาน้อย - ดรุณศึกษา สัญจรไปมาสะดวก ฟ๎ลท์ติกคอนกรีต พึงพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบ้านเขาน้อย-ศาลาจาก) สบายมากขึ้น ขนาดผิวจราจร ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กว้าง 4 ม.

ยาว 800 ม.

19 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางพร้อม เพือ่ให้การคมนาคม ก่อสร้างถนนคสล. 190,000     -          -           ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

มั่นคง สัญจรไปมาสะดวก ขนาดผิวจราจร พึงพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบ้านเขาน้อย-ศาลาจาก) สบายมากขึ้น กว้าง 2.5 ม. ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ยาว 137 ม.

20 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางประสพ เพือ่ให้การคมนาคม ก่อสร้างถนนคสล. 150,000     -          -           ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

เดชสถิตย์ สัญจรไปมาสะดวก ขนาดผิวจราจร พึงพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบ้านเขาน้อย-ศาลาจาก) สบายมากขึ้น กว้าง 3 เมตร ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ยาว 91 เมตร
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(บาท) (บาท) (บาท)

21 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสมพร เพือ่ให้การคมนาคม ก่อสร้างถนนคสล. 183,000     -          -           ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

สุขสวัสด์ิ สัญจรไปมาสะดวก ขนาดผิวจราจร พึงพอใจของประ มีความสะดวก

สบายมากขึ้น กวา้ง 4 เมตร ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ยาว 82 เมตร

22 ก่อสร้างรางระบายน้ําสายหน้าบ้าน เพือ่ให้การระบายน้ํา ก่อสร้างรางระบาย 300,000     -          -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

โกเคว มีประสิทธิภาพ ลด น้ํารูปตัววี ความ พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

ป๎ญหาน้ําท่วมขัง ยาว 37 เมตร ชาชนในพืน้ที่

23 ก่อสร้างคูระบายน้ําจากบ้านวังไทรถึง เพือ่ให้การระบายน้ํา ก่อสร้างคูระบาย 1,000,000  -          -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

สะพานเขาน้อย มีประสิทธิภาพ ลด น้ําตามแบบแปลน พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนวังไทร) ป๎ญหาน้ําท่วมขัง ของเทศบาล ชาชนในพืน้ที่

24 ก่อสร้างคูระบายน้ําสองข้างถนนสาย เพือ่ให้การระบายน้ํา ก่อสร้างคูระบาย 1,000,000  -          -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

บ้านนาโพธิ ์- วังไทร มีประสิทธิภาพ ลด น้ําตามแบบแปลน พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนวังไทร) ป๎ญหาน้ําท่วมขัง ของเทศบาล ชาชนในพืน้ที่

25 ก่อสร้างคูระบายน้ําจากคอสะพานถึง เพือ่ให้การระบายน้ํา ก่อสร้างคูระบาย 1,000,000  -          -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

บ้านศาลาจาก มีประสิทธิภาพ ลด น้ําตามแบบแปลน พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนบ้านเขาน้อย-ศาลาจาก) ป๎ญหาน้ําท่วมขัง ของเทศบาล ชาชนในพืน้ที่
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26 ก่อสร้างท่อระบายน้ําหน้าบ้านพีเ่จี๊ยบ เพือ่ให้การระบายน้ํา ก่อสร้างท่อระบาย 400,000     -          -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนวังไทร) มีประสิทธิภาพ ลด น้ําตามแบบแปลน พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

ป๎ญหาน้ําท่วมขัง ของเทศบาล ชาชนในพืน้ที่

27 ก่อหนิยาแนวคลองจานเรียว(ส่วนที่เหลือ) เพือ่ให้มีสภาพสวย ก่อสร้างคันหิน -           600,000    -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใน-จานเรียว) งามและระบายน้ํา ยาแนวยาว 300ม. พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

ได้ดี ชาชนในพืน้ที่

28 ก่อสร้างคูระบายน้ําสองข้างทางถนนสาย เพือ่ให้การระบายน้ํา ก่อสร้างคูระบาย -           800,000    -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

ศาลเจ้าพระ 108 มีประสิทธิภาพ ลด น้ําตามแบบแปลน พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดร่อนพิบูลย)์ ป๎ญหาน้ําท่วมขัง ของเทศบาล ชาชนในพืน้ที่

29 ฝ๎งท่อระบายน้ําถนนสายบ้านสท.เอ๋ เพือ่ให้การระบายน้ํา ฝ๎งท่อระบายน้ํา -           20,000     -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบ้านปุาชมพู)่ มีประสิทธิภาพ ลด ขนาด พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

ป๎ญหาน้ําท่วมขัง ชาชนในพืน้ที่

30 ก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ําหน้า เพือ่ให้การคมนาคม ก่อสร้างท่อระบาย -           200,000    -           ร้อยละของความ การคมนาคมและ กองช่าง

บ้านนายสุทิน เพ็งสุข และการระบายน้ํา น้ําตามแบบแปลน พึงพอใจของประ การระบายน้ํามี

(เสนอโดยชุมชนปรีชาทอง-นาลึก) สะดวกมากขึ้น ของเทศบาล ชาชนในพืน้ที่ ประสิทธภิาพมากขึ้น
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31 ทําเนินลูกระนาด เพือ่ลดอัตราการเกิด  - ตลอดแนวหน้า 20,000       20,000     20,000      อัตราการเกิดอุบัติ สามารถลดอัตรา กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดเกษตร,เขาน้อยอุบัติเหตุจากการขับ สหกรณ์เขาน้อย เหตุในชุมชน การเกิดอุบัติเหตุได้

ศาลาจาก,วังไทร,นาโพธิฯ์,ตลาดร่อนฯ) ขี่พาหนะต่าง ๆ  - สามแยกบ้าน

นายวุฒิ(ศาลาจาก)

 - ชุมชนวังไทร

ตลอดสาย

 - หน้าบ้านปูานาง

(นาโพธิ)์

 - ถนนสายหลัง

ศาลเจ้าพระ108

 - หน้าบ้านครูแต้ว

ตลาดเกษตร

 - หน้าเมรุวัดพิศาล

นฤมิต

ฯลฯ
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32 โครงการบํารุงรักษาระบบระบายน้ํา เพือ่เป็นการปูองกัน ขุด ลอก ทําความ 200,000     200,000    200,000     ร้อยละของความ การระบายและไหล กองช่าง

ภายในเขตเทศบาล ไม่ให้ท่อ คู คลอง สะอาดคูระบายน้ํา พึงพอใจของประ เวียนของน้ําเป็นไป

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใหม,่สุวรรณ รางระบายน้ําอุดตัน คลอง ทอ่ รางระบาย ชาชนในพืน้ที่ อย่างมีประสิทธิภาพ

รังษ,ีบ้านวังไทร,บ้านนาโพธิ,์บ้านตลาด และต้ืนเขิน ปูองกัน น้ําภายในเขตเทศบาล ไม่เกิดน้ําท่วมขังใน

ใน-จานเรียว) น้ําท่วมขังในฤดูฝน บ้านตลาดใหม่ ฤดูฝน

 - ซ.เพชรเกษม24 

 - ริมถ.เพชรเกษม  

 - โรงปูนขาว

นางละเอียด

 - บ้านครูหมึก

สุวรรณรังษี

 - จากฝายน้ําหน้า

วัดถึงบ้านควนสี

บ้านวังไทร

 - คลองถ.วงัไทรเก่า

 - คูน้ําหน้าบ้าน

นายสวสัด์ิ เดชสถิตย์
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บ้านนาโพธิ์ฯ

 - คลองหน้าบ้านพีรั่ส

 - คลองหลังบ้านน้าจบ

บ้านตลาดใน-จานเรียว

 - คลองจานเรียว

 - หลุมเหมืองเก่า

อ่ืน ๆ 

 - ข้างบ้านนาง

พรรณี-สะพานปอ

 - คูระบายน้ําสาม

แยกศพด.-สะพาน

เรือก

 - คูระบายน้ําหลัง

ตลาดใหม่-ถ.นาโพธิ์

ฯลฯ
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33 ลาดแอสฟล๎ทพ์ร้อมตกแต่งขอบคูระบายน้ํา เพื่อใหม้ีทศันียภาพที่ ลาดแอสฟ๎ลท์และตกแต่ง 500,000         -          -           ร้อยละของความ ตลาดร่อนพิบูลย์มี กองช่าง

ในตลาดร่อนพบิลูย์ สวยงาม ขอบคูระบายน้ําในบริเวณ พึงพอใจของประ ทัศนียภาพทีส่วย

ที่กําหนด ชาชนในพืน้ที่ งาม

34 ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียมคสล.ผ่านถนน เพื่อใหก้ารระบายน้ํามี ขนาดกวา้ง 1.80 x 1.80 x 960,000        -          -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

กรมทางหลวงสายร่อนพบิลูย์ - ทุ่งสง ประสิทธภิาพ ลดปญ๎หา 9.00 เมตรชนิด 2 ช่องทาง พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

บริเวณหน้าสถานที่ก่อสร้างสํานักงาน น้ําทว่มขัง ซ้ายขวา (สองฝ่๎งถนน) ชาชนในพืน้ที่

เทศบาลแหง่ใหม่ ม.13

35 ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียมคสล.ถนน เพื่อใหก้ารระบายน้ําใน กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมคสล. -           205,000        -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

สายคลองเลียบรางรถไฟ เขตเทศบาลมีประสิทธิ ขนาด (1.50*1.50)+ พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(บา้นวงัไทร)  ม. 7 ภาพลดปญ๎หาน้ําทว่มขัง (1.50*1.50)เมตร ชาชนในพืน้ที่

 ยาว 6.00 เมตร

36 ถนนคสล.สายบ้านนายนิรันดร์ เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน ก่อสร้างถนนแอสฟ๎ลท์ติก 300,000     -          -           ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

(หน้าโรงรมยาง) ม. 7 ที่ได้มาตรฐานใช้คมนา คอนกรีต กวา้ง 3.00 เมตร  พึงพอใจของประ มีความสะดวก

คมสัญจร ยาว 160 เมตร ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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37 ก่อสร้างถนนแอสฟล๎ทติ์กคอนกรีตสาย เพื่อใหป้ระชาชนสามารถใชก้่อสร้างถนนแอสฟ๎ลท์ติก 790,000        -          -           ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

ทางเข้าหลุมขยะ ม.12 สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก คอนกรีต กว้าง 4 เมตร พึงพอใจของประ มีความสะดวก

ยาว 440 เมตร ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

38 ก่อสร้างจุดกลับรถ(U-TURN)บริเวณ เพื่อใหป้ระชาชนมีความ ก่อสร้างจดุกลับรถพร้อมติด 4,000,000     -          -           ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

หน้าสถานที่ก่อสร้างสํานักงานเทศบาล ปลอดภยัในการคมนาคมต้ังปูายจราจร ไฟกระพริบ พึงพอใจของประ มีความสะดวก

แหง่ใหม่พร้อมไฟส่องสวา่ง ม.13 สัญจร โคมเหล็กพร้อมโคมไฟส่อง ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สวา่งเกาะกลางถนนต่อจาก

ส่วนเดิมจากส่ีแยกร่อนพิบูลย์

ตามแบบแปลนมาตรฐานกรม

ทางหลวงและทต.ร่อนพิบูลย์

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนสามารถใชก้่อสร้างถนนคสล. -           2,680,000      -           ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

บริเวณรอบหลุมขยะเทศบาล ม. 12 สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ขนาดกวา้ง 4.50 ม. พึงพอใจของประ มีความสะดวก

ยาว 1,195 ม. ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

40 กอ่สร้างบุกเบิกถนนสายขา้งบ้านนายโชติ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถใชบุ้กเบิกถนนหินคลุก 100,000     -          -           ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

พรหมแก้วจดถนนสายหารแฝง ม.7 สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ผิวจราจรกว้าง4ม. พึงพอใจของประ มีความสะดวก

ยาว 125 ม.วางท่อ ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

12 ท่อน
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41 โครงการร้ือถอนอาคารสุขาภบิาลเก่า เพื่อใหเ้ปน็ไปตามแนว ร้ือถอนอาคารสุขาภิ 200,000         -          -           ร้อยละของความ ลดความเส่ียงจาก กองช่าง

ทางปฏบิติัของกรม บาลเกา่ ตามที่เทศบาล พึงพอใจของประ อันตรายทีอ่าจเกิด

ธนารักษ์ กําหนด ชาชนในพืน้ที่ จากอาคารเก่า

42 ก่อสร้างถนนคสล.หลังที่ทําการชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน ก่อสร้างถนนคสล. -                   330,000        -           ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

บา้นปรีชาทอง-นาลึก ม.7 ที่ได้มาตรฐานใช้คมนา กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. พึงพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบา้นปรีชาทอง-นาลึกป5ี6) คมสัญจร ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

43 ก่อสร้างถนนคสล.สายบา้นหารแฝง - บา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน ก่อสร้างถนนคสล. -                2,611,000 -           ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

นาโพธิ ์ม.14 ที่ได้มาตรฐานใช้คมนา กวา้ง 4 เมตร ยาว (ของบอบจ.) พึงพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนนาโพธิ-์หนองคูขันป5ี6) คมสัญจร 1,100 ม.หนา 0.15 ม. ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

44 ก่อสร้างถนนบกุเบกิสายหวัสะพานหน้า เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน ก่อสร้างถนนบกุเบกิ -           300,000    -           ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

วดัสุวรรณรังษเีชื่อมถนนควนสี ม.10 ใช้คมนาคมสัญจร ผิวจราจรหนิคลุก กว้าง พึงพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนสุวรรณรังษปีี56) 3 เมตร ยาว 400 ม. ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

45 ถมหนิคลุกถนนข้างบา้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน ถมหนิคลุกบริเวณถนน -           20,000     -           ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

บญุชิต ม.10 ใช้คมนาคมสัญจร ยาวประมาณ 50 ม. พึงพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนสุวรรณรังษีป5ี6) ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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46 ก่อสร้างถนนคสล.สายสวนอาหารวงัไทร เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน กอ่สร้างถนนคสล.กวา้ง -           -          300,000     ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

ถึงบา้นนายปเูซีย ม.7 ที่ได้มาตรฐานใช้คมนา 3 เมตร ยาว 165 เมตร พึงพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบา้นวงัไทรป ี56) คมสัญจร ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

47 ก่อสร้างคูระบายน้ําจากส่ีแยกร่อนพบิลูย์ เพื่อใหก้ารระบายน้ําในเขตก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา -           -          1,500,000  ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

ถึงสะพานเงือก (เสนอโดยชุมชนปาุชมพู,่ เทศบาลมีประสิทธภิาพ ขนาดเส้นผศก.40 ซม. พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

ชุมชนตลาดใน-จานเรียวป ี54) ลดปญ๎หา น้ําทว่มขัง พร้อมบอ่พกัคสล . ชาชนในพืน้ที่

48 ฝ๎งทอ่ระบายน้ําและถมดินไหล่ทางสาย เพื่อใหก้ารระบายน้ําใน ฝ๎งทอ่ระบายน้ําคสล. -              400,000      -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

ตลาดโคกยาง - วดัสุวรรณรังษ ีม.10 เขตเทศบาลมีประสิทธิ และถมดินไหล่ทาง พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนสุวรรณรังษ ีปี56) ภาพ ชาชนในพืน้ที่

49 ก่อสร้างถนนคสล.สายซอยบา้นนายชม เพื่อใหป้ระชาชนสามารถใชข้นาดกวา้ง 3 เมตร -           -          300,000     ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

(หนองเปด็) ม.7 สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ยาว 150 เมตร พึงพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบา้นเขาน้อยป5ี5) ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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50 ก่อสร้างคูระบายน้ําบริเวณแขวงการทางม.12 เพื่อใหก้ารระบายน้ําใน กอ่สร้างคูระบายน้ําคสล. -                320,000        -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบา้นตลาดเกษตร ปี56) เขตเทศบาลมีประสิทธิ ระยะทางยาว 260 พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

ภาพ เมตร ชาชนในพืน้ที่

51 ก่อสร้างพื้นรอยต่อถนนสายปรีชาทอง - เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ ก่อสร้างถนนขนาด -           -          20,000      ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

บา้นนาลึก ม.7 สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร พึงพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบา้นปรีชาทอง-นาลึกป5ี5) ยาว 10 เมตร ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

52 ก่อสร้างถนนคสล.จากข้างบา้นนายสวน เพื่อใหป้ระชาชนสามารถใชก้วา้ง 2.5 เมตร -           -          400,000     ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

ทองพรหมไปออกบา้นนางจิต ม.10 สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ยาว 300 เมตร พึงพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบา้นโคกยางป5ี5) ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

53 ก่อสร้างถนนคสล.สายบา้นนายพนั มั่นคง เพื่อใหป้ระชาชนสามารถใชก้วา้ง 3 เมตร -           -          400,000     ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

นางอ้น ภริมย์รส ม.10 สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ยาว 150 เมตร พึงพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบา้นโคกยางป5ี5) ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

54 บกุเบกิถนนสายบา้นนายเขียวจดบา้น เพื่อใหป้ระชาชนสามารถใชบ้กุเบกิถนน กวา้ง -           -          700,000     ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

นายพชื ม.10 (เสนอโดยชุมชนบา้นโคกยางป5ี5) สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 6.00 ม. ยาว 900 ม. พึงพอใจของประ มีความสะดวก

ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
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55 ก่อสร้างคูระบายน้ําจากบา้นนายจําป ี เพื่อใหก้ารระบายน้ําใน ก่อสร้างคูระบายน้ํา -           -          150,000     ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

พฒันทรัพย์ เชื่อมต่อคูระบายน้ําเก่า เขตเทศบาลมีประสิทธิ คสล.ระยะทางยาว พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

หลังบา้นนายเหลือ ม.13 ภาพ 120 เมตร ชาชนในพืน้ที่

(เสนอโดยชุมชนบา้นตลาดเกษตรปี56)

56 ก่อสร้างคูระบายน้ําพร้อมฝาปดิจาก เพื่อใหก้ารระบายน้ําใน ก่อสร้างคูระบายน้ํา -           -          150,000     ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

สามแยกบา้นนางวลิาศ ด้วงใส ผ่านบา้น เขตเทศบาลมีประสิทธิ คสล.รูปตัววพีร้อม พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

จ.ส.ต.สมควร-อ.เพญ็ประภา  ชัยรัตน์จด ภาพ ฝาปดิ ชาชนในพืน้ที่

ถนนหา้แยกหลังวดัพศิาลนฤมิต ม.13

(เสนอโดยชุมชนบา้นตลาดเกษตรปี56)

57 ก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ําจากบา้น เพื่อใหก้ารระบายน้ําใน ก่อสร้างคูระบายน้ํา -              -          160,000     ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

หมวดนาจผ่านถนนหงส์ฟาู  - แสวงคาร์ เขตเทศบาลมีประสิทธิ คสล.ระยะทางยาว พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

แคร์ ถึงทางเข้าหลุมขยะ ม.12 ภาพ 430 เมตร ชาชนในพืน้ที่

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนพบิลูย์ ปี56)
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

58 ก่อสร้างคูระบายน้ําจากบา้นนางจรัสศรี เพื่อใหก้ารระบายน้ําใน ก่อสร้างคูระบายน้ํา -                 150,000      -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

ถึงบา้นนางสุวรรณา จรรยางาม  ม.12 เขตเทศบาลมีประสิทธิ คสล.ระยะทางยาว พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนพบิลูย์ ปี56) ภาพ 120 เมตร ชาชนในพืน้ที่

59 ก่อสร้างคูระบายน้ําจากบา้นโกนงค์ เพื่อใหก้ารระบายน้ําในเขตก่อสร้างคูระบายน้ํา -              800,000 -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

ถึงหลังแสวงคาร์แคร์ ม.12 เทศบาลมีประสิทธภิาพ คสล.ระยะทางยาว พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนพบิลูย์ ปี56)  560 เมตร กวา้ง 4 ชาชนในพืน้ที่

เมตร

60 ก่อสร้างรางระบายน้ําบริเวณบา้นพกั เพื่อใหก้ารระบายน้ําใน กอ่สร้างรางระบายน้ํา -              40,000        -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

ตํารวจร.ร.ดรุณศึกษา ม.7 เขตเทศบาลมีประสิทธิ คสล.ระยะทาง พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนบา้นเขาน้อย ป5ี6) ภาพ ยาว 20 เมตร ชาชนในพืน้ที่

61 ฝ๎งทอ่ระบายน้ําและถมดินไหล่ทางสาย เพื่อใหก้ารระบายน้ําใน ฝ๎งทอ่ระบายน้ําคสล. -              400,000      -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

ตลาดโคกยาง - วดัสุวรรณรังษ ีม.10 เขตเทศบาลมีประสิทธิ และถมดินไหล่ทาง พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนสุวรรณรังษ ีปี56) ภาพ ชาชนในพืน้ที่

62 ก่อสร้างคูระบายน้ําบริเวณแขวงการทางม.12 เพื่อใหก้ารระบายน้ําใน กอ่สร้างคูระบายน้ําคสล. -                320,000        -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบา้นตลาดเกษตร ปี56) เขตเทศบาลมีประสิทธิ ระยะทางยาว 260 พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

ภาพ เมตร ชาชนในพืน้ที่
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(บาท) (บาท) (บาท)

63 ขุดลอกคูคลองหน้าบา้นนายสุทนิ ม.7 เพื่อใหก้ารระบายน้ําใน ระยะทางยาวรวม -           50,000     -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบา้นปรีชาทอง-นาลึกป5ี5) เขตเทศบาลมีประสิทธิ  300 เมตร พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

ภาพ ชาชนในพืน้ที่

64 ก่อสร้างทอ่ระบายน้ําบริเวณศาลเจ้าพระ เพื่อใหก้ารระบายน้ําใน ก่อสร้างทอ่ระบายน้ํา -           -          1,000,000  ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

108-ร้านค้าใต้ต้นมะขามตลอดแนว ม.12 เขตเทศบาลมีประสิทธิ ความยาว 380 เมตร พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนพบิลูย์ปี55) ภาพ ชาชนในพืน้ที่

65 ขยายทอ่ระบายน้ําจากหน้าวกิเก่าถึงคู เพื่อใหก้ารระบายน้ําใน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร -           500,000    -           ร้อยละของความ การระบายน้ํามีประ กองช่าง

ระบายน้ําหน้าร้านทอง ม.12 เขตเทศบาลมีประสิทธิ ยาว 400 เมตร พึงพอใจของประ สิทธิภาพมากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนพบิลูย์ปี55) ภาพ ชาชนในพืน้ที่
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4.2 แนวทางการพัฒนาดา้นการปรับปรุง ขยายเขตและตดิตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทัว่ถึง

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

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

(เสนอโดยชุมชนบ้านปุาชมพู,่ชุมชนบ้าน ไฟฟูาสาธารณะใช้ แก่กฟภ.ร่อนพบิลูย์ พึงพอใจของประ ใช้อย่างทัว่ถึง

ตลาดเกษตร,ชุมชนบ้านโคกยาง,ชุมชน อย่างทัว่ถึง ในการขยายเขตไฟ ชาชนในพืน้ที่

บ้านเขาน้อย ศาลาจาก,ชุมชนวังไทร, ฟูาสาธารณะ

ชุมชนบ้านตลาดใน จานเรียว)  - หน้าบ้านลุงมั่ง

ระยะทาง 500 ม.

 - ถนนคอนกรีต

หลังวัดพิศาลฯ

 - ถนนคอนกรีต

เลียบกําแพงร.ร.วัด

พิศาลฯ

 - โรงอิฐสมหมาย

ไปถึงหน้าบา้นตาครุฑ

 - แถวบา้นนายสวสัด์ิ

วีระประเสริฐกุล

 - หน้าบา้นหนองจิก

 - ทางเข้าวดัจีบประดิษฐ์
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ถนนหน้าโรงบ่ม

ยาง

 - ชุมชนบา้นปาุชมพู่

 - ถนนสายเขากิ่ว

 - ถนนซอยบ้าน

ยายเต้ียง 100 ม.

ฯลฯ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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รบัผิดชอบ



4.3 แนวทางการพัฒนา-จัดหาน้ าเพ่ือใชใ้นการอุปโภคบริโภค

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 วางท่อระบบส่งน้ําเพือ่การเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ํา วางทอ่ระบบส่งน้ําเพื่อ 300,000     -          -           ร้อยละของความ ประชาชนมีน้ําสะอาด กองช่าง

สายบ้านท้ายเรือ ม.12 สะอาดอปุโภคบริโภคอย่างการเกษตรระยะทาง พึงพอใจของประ อปุโภคบริโภคอยา่ง

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

2 วางท่อระบบส่งน้ําเพือ่การเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ํา วางทอ่ระบบส่งน้ําเพื่อ 300,000     -          -           ร้อยละของความ ประชาชนมีน้ําสะอาด กองช่าง

สายส่ีแยกเขากิ่ว - บา้นปรีชาทอง ม.12 สะอาดอปุโภคบริโภคอย่างการเกษตรระยะทาง พึงพอใจของประ อปุโภคบริโภคอยา่ง

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

3 วางท่อระบบส่งน้ําเพือ่การเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ํา วางทอ่ระบบส่งน้ําเพื่อ 150,000     -          -           ร้อยละของความ ประชาชนมีน้ําสะอาด กองช่าง

สายบ้านนาลึก ม.7 สะอาดอปุโภคบริโภคอย่างการเกษตรระยะทาง พึงพอใจของประ อปุโภคบริโภคอยา่ง

(เสนอโดยชุมชนปรีชาทองฯ) เพยีงพอทกุครัวเรือน รวม 645 ม. ชาชนในพืน้ที่ เพยีงพอทุกครัวเรือน

4 วางท่อระบบส่งน้ําเพือ่การเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ํา วางทอ่ระบบส่งน้ําเพื่อ 300,000     -          -           ร้อยละของความ ประชาชนมีน้ําสะอาด กองช่าง

สายสามแยกคล่ืนวทิยFุM99 - วดัเทพ สะอาดอปุโภคบริโภคอย่างการเกษตรระยะทาง พึงพอใจของประ อปุโภคบริโภคอยา่ง

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

5 วางท่อระบบส่งน้ําเพือ่การเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ํา วางทอ่ระบบส่งน้ําเพื่อ 400,000     -          -           ร้อยละของความ ประชาชนมีน้ําสะอาด กองช่าง

สายหน้าร.ร.ดรุณศึกษา-บา้นนาโพธิ ์ม.7 สะอาดอปุโภคบริโภคอย่างการเกษตรระยะทาง พึงพอใจของประ อปุโภคบริโภคอยา่ง

เพยีงพอทกุครัวเรือน รวม 1,790 ม. ชาชนในพืน้ที่ เพยีงพอทุกครัวเรือน
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

6 วางท่อระบบส่งน้ําเพือ่การเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ํา วางทอ่ระบบส่งน้ําเพื่อ 120,000     -          -           ร้อยละของความ ประชาชนมีน้ําสะอาด กองช่าง

สายตลาดโคกยาง ม.10 สะอาดอปุโภคบริโภคอย่างการเกษตรระยะทาง พึงพอใจของประ อปุโภคบริโภคอยา่ง

(เสนอโดยชุมชนบ้านโคกยาง) เพยีงพอทกุครัวเรือน รวม 550 ม. ชาชนในพืน้ที่ เพยีงพอทุกครัวเรือน

7 ระบบประปาชุมชนบา้นตลาดใหม-่เขาน้อย เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ํา สํารวจแหล่งน้ํา ออก 2,000,000  4,000,000 4,000,000  ร้อยละของความ ประชาชนมีน้ําสะอาด กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใหม่,ชุมชน สะอาดอปุโภคบริโภคอย่างแบบ-กอ่สร้างโรง พึงพอใจของประ อปุโภคบริโภคอยา่ง

ศาลาจาก-เขาน้อย) เพยีงพอทกุครัวเรือน ผลิต กรองและ ชาชนในพืน้ที่ เพยีงพอทุกครัวเรือน

จ่ายน้ํา

8 แก้ป๎ญหาน้ําอุปโภคบริโภค เพือ่ให้ประชาชนมี จัดหา ร้อยละของความ ประชาชนมีน้ําสะอาด กองช่าง/

(เสนอโดยชุมชนสุวรรณรังษ,ีชุมชนโคก น้ําอุปโภคบริโภค  -ถังกรองสนิมเหล็ก 30,000       -          -           พึงพอใจของประ อปุโภคบริโภคอยา่ง สป.

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

ชุมชนโคกยาง  -เคร่ืองกรองน้ําด่ืม

ชุมชน 2 เคร่ือง 40,000       -          -           

ชุมชนวังไทร  - เคร่ืองกรองน้ํา

จํานวน 1 เคร่ือง 20,000       -          -           

9 ขยายเขตประปา เพือ่ให้ประชาชนมี สนับสนุนงบประ 200,000     200,000    200,000     ร้อยละของความ ประชาชนมีน้ําสะอาด กองช่าง

น้ําอุปโภคบริโภค มาณแก่กปภ.ในการ พึงพอใจของประ อปุโภคบริโภคอยา่ง

อย่างเพียงพอ ขยายเขตประปา ชาชนในพืน้ที่ เพยีงพอทุกครัวเรือน
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ที่

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการเจาะน้ําบาดาล เพือ่ให้ประชาชนมี ขุดเจาะบ่อน้ํา 1,000,000  1,000,000 1,000,000  ร้อยละของความ ประชาชนมีน้ําสะอาด กองช่าง

(ของบประมาณบริหารจัดการน้ําจาก น้ําอุปโภคบริโภค บาดาล ในพืน้ที่ (งบ.อบจ.นศ.) (งบ.อบจ.นศ.) (งบ.อบจ.นศ.) พึงพอใจของประ อปุโภคบริโภคอยา่ง

อบจ.นครศรีธรรมราช) อย่างเพียงพอ ที่มีความจําเปน็/ขาด ชาชนในพืน้ที่ เพยีงพอทุกครัวเรือน

แคลนน้ําอุปโภค

บริโภค

11 วางระบบประปาหมู่บ้านจากหัวสะพาน เพือ่ให้ประชาชนมี เดินท่อประปาขนาด 100,000     -          -           ร้อยละของความ ประชาชนมีน้ําสะอาด กองช่าง

ลอยหน้าห้องแถวบ้านโคกยาง - บ้าน น้ําอุปโภคบริโภค Ø 2 นิ้ว ตามระยะ พึงพอใจของประ อปุโภคบริโภคอยา่ง

นายเทพ - บ้านนายวี หมู่ 10 อย่างเพียงพอ ทาง/จุดทีก่ําหนด ชาชนในพืน้ที่ เพยีงพอทุกครัวเรือน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



4.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการวางผังเมอืง สวนสาธารณะและการปรับปรุงภูมทิัศน์ในท้องถ่ิน

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพือ่ให้เทศบาลตําบล  - จ้างเหมาบคุลากร 1,000,000  1,000,000 1,000,000  ความพึงพอใจของสภาพภูมิทัศน์ของ กองช่าง

ร่อนพิบูลย์มีสภาพ ในการปรับปรุงภูมิ ประชาชนต่อ เทศบาลมีความสวย

ภูมิทัศน์ทีส่วยงาม ทศัน์ภายในเขตเทศ สภาพภูมิทัศน์ งาม และเปน็ระเบยีบ

บาล โดยรวม เรียบร้อย

2 จัดทําประชาคมเร่ืองผังเมืองชุมชน เพื่อระดมความคิดเหน็ จดัประชุมประชาคม 20,000       20,000     20,000      จํานวนผู้เข้าร่วม เทศบาลมีผังเมือง กองช่าง

ในการจัดทําผังเมือง โดยมีกลุ่มเปูาหมาย ประชุมประชาคม ชุมชนทีไ่ด้มาตรฐาน

ชุมชน  40 - 50 คน

107

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่5

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทีด่ี

5.1 แนวทางการสร้างระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัตงิานทีม่ปีระสิทธิภาพ

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎร์ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมลู ปรับปรุงฐานข้อมลู 30,000       30,000     30,000      ร้อยละของข้อมูล ข้อมูลทะเบยีนราษฎร์ สป.

ทะเบยีนราษฎร์ใหเ้ปน็ ทะเบยีนราษฎร์ปลีะ 1 ทีไ่ด้รับการปรับ ของเทศบาลเปน็ (งานทะเบียน ฯ)

ปจ๎จุบนั คร้ัง ปรุง ปจ๎จุบนั

2 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและพฒันาระบบ เพื่อพฒันาระบบข้อมลูสาร  - จัดจ้างบคุลากร 98,880       -          -           จํานวนผู้มาใช้ มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.

สารสนเทศในเทศบาลตําบลร่อนพบิลูย์ สนเทศใหส้ะดวกรวดเร็ว 1 คน เพื่อควบคุมดูแล บริการศูนย์ข้อมูล และระบบสารสนเทศ (งานธุรการ)

ทนักบัเหตุการณ์ปจ๎จุบนั ตรวจสอบ แกไ้ขปญ๎หา ข่าวสาร ฯ ที่ทนัสมัย มีประสิทธิ

ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง และพฒันาระบบข้อมลู ภาพ  เปน็แหล่งแลก

ได้ใช้บริการศูนย์ข้อมลูข่าว ข่าวสารให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เปล่ียนข้อมูลข่าวสาร

สารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  - จัดหา ติดต้ังวัสดุอปุ 12,000       15,000     15,000      

และเปดิช่องทางใหป้ระชา กรณ์พร้อมดูแลรักษา 

ชนได้แสดงความคิดเหน็ ปรับปรุงซ่อมแซมใหอ้ยู่

อย่างเสรี ในสภาพดี
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

3 จัดงานวนัเทศบาล เพื่อสร้างขวัญกําลังใจแก่  - ประชาชนในทอ้งถิ่น 20,000       20,000     20,000      จํานวนประชาชน บคุลากรมีขวญักําลังใจ สป.

บคุลากรของเทศบาล สร้างตระหนกัถึงบทบาทและ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในการปฏบิติังาน ประ (งานธุรการ)

ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง ความสําคัญของการปก ชาชนมีส่วนร่วมและ

เทศบาลกบัประชาชน และครองส่วนทอ้งถิ่นในรูป เหน็ความสําคัญของ

สร้างความสามคัคีในทอ้ง แบบเทศบาลและเข้ามามี เทศบาล

ถิ่น ส่วนร่วมในการพฒันาได้

4 เทศบาลพบประชาชน 1. เพื่อใหป้ระชาชนมส่ีวน ประชาชนได้มส่ีวนร่วม 100,000     -          -           จํานวนประชาชน ประชาชนได้รับทราบ สป.

ร่วมแสดงความคิดเหน็และในการบริหารบา้นเมอืง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นโยบายและทศิทาง (งานธุรการ)

เสนอปญ๎หาต่าง ๆ การบริหารของทอ้งถิ่น

2. เพื่อใหผู้้บริหารทราบข้อ

มลูปญ๎หาเพื่อนําไปแกไ้ข

5 ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การติดตาม ฯ ระบบ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ 100,000     100,000    100,000     การบันทึกข้อมูล ระบบe-planของเทศบาล สป.

e-plan และระบบมือมีความจํานวน 1 ราย ปฏิบัติงาน ได้ทันตามกําหนด มีความถูกต้อง และ (งานวิเคราะห์ฯ)

ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตามโครงการ เวลา เสร็จตามกําหนด

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

ข่าวสารอ.ร่อนพบิลูย์ ศูนย์ข้อมลูข่าวสารอําเภอ แก่อบต.ร่อนพบิลูย์ใน (งบเงินอุดหนุน) ผู้ใช้บริการศูนย์ฯ อ.ร่อนพบิลูย์มปีระสิทธิ (งานธุรการ)

ร่อนพบิลูย์ มปีระสิทธิภาพ การดําเนินการของศูนย์ฯ ภาพมากขึ้น
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

7 ประชาสัมพนัธง์านของเทศบาล เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 220,000     220,000    220,000     ความพึงพอใจ เพิ่มช่องทางการรับรู้ สป.

ตําบลร่อนพบิลูย์ ผลการดําเนินงานของ ข้อมูลที่เปน็ประโยชน์ ของประชาชน ข้อมูลข่าวสารแก่ประ (งานปชส.)

เทศบาลไปสู่ประชาชน ต่างๆสู่ประชาชนผ่านคล่ืน ในพืน้ที่ ชาชนในเขตเทศบาล

ทกุภาคส่วน วิทย/ุจ้างเหมาบคุลากร

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

8 ประชาสัมพนัธแ์ละปรับข้อมูลแผนที่ เพื่อกระตุ้นผู้ชําระภาษีให้ จัดทําส่ือประชาสัมพนัธ์ 250,000     250,000    250,000     ร้อยละของรายได้ รายได้จาการจัดเก็บ กองคลัง

ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน ตระหนักและเต็มใจชําระ ปรับข้อมลูแผนที่ภาษใีห้ จากการจัดเก็บที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7จากปี

ภาษี กระบวนการจัดเก็บ เป็นป๎จจุบันและจ้างเหมา เพิม่ขึ้น ที่ผ่านมา

ภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น บุคลากรช่วยงานดังกล่าว

9 วนัทอ้งถิ่นไทย เพือ่ร่วมรําลึกในพระมหากรุณา จัด/ร่วมกิจกรรม 10,000       -          -           จํานวนผู้เข้าร่วม เกดิขวัญกําลังใจในการ สป.

ธิคุณของพระบาทสมเด็จ วนัทอ้งถิ่นไทย 18 กิจกรรม จัดบริการสาธารณะให้ (งานธุรการ)

พระจุลจอมเกล้า ฯ ที่มี  มีนาคม ของทกุปี ประชาชนและส่งเสริม

ต่อการปกครองทอ้งถิ่น ระบอบประชาธปิไตย

ไทย

10 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมตามหนังสือ เพือ่ให้สามารถดําเนิน ดําเนินกิจกรรม 10,000       -          -           จํานวนโครงการ สามารถสนองนโย สป.

ส่ังการของจังหวัดและกรมส่งเสริม ฯ กิจกรรมตามหนังสือ ตามทีไ่ด้รับหนังสือ ทีไ่ด้ดําเนินการ บายของจังหวัด/ (งานธุรการ)

ส่ังการฯ ได้ ส่ังการ ฯ รัฐบาลได้
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

11 จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในการปฏบิติัภารกจิ  - จัดซ้ือรถยนต์นั่งส่วน 1,400,000 -          -           ความพึงพอใจของมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ สํานักปลัด ฯ

ของสํานักปลัดเทศบาล ของเทศบาลตําบล กลาง โดยเปน็รถยนต์นั่ง เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ สะดวกในการปฏิบัติงาน (งานธรุการ)

ร่อนพบิลูย์ ชนดิ 7 ที่นั่ง ขับเคล่ือน งาน (งานปอูงกันฯ)

4 ล้อ จํานวน 1 คัน

- รถดับเพลิง 1 คัน 5,200,000 -          -           

12 จัดซ้ือเคร่ืองเสียงประจํารถบรรทกุขยะ เพื่อใชใ้นการประชาสัมพันธข์อ้ จัดซ้ือเคร่ืองเสียงพร้อม 10,000 10,000     10,000      ความพึงพอใจของการปฏบิติังานมีความ กองสาธารณสุข

หมายเลขทะเบยีน 81-2806 นศ มลูขา่วสารได้อยา่งทั่วถงึในชว่ง ติดต้ัง จํานวน 1 ชุด เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ สะดวกและเกิดประ และส่ิงแวดล้อม

ฤดูระบาดของโรคต่าง ๆ งาน สิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

13 จัดซ้ือรถบรรทกุขยะ เพือ่ให้การปฏิบัติงานของกอง จดัซ้ือรถบรรทุกขยะแบบ 4,000,000 4,000,000 4,000,000  ความพึงพอใจของการปฏบิติังานเก็บขน กองสาธารณสุขฯ

สาธารณสุขฯ มีความสะดวก อัดท้ายดันขยะด้วยระบบ เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ขยะมปีระสิทธิภาพ

คล่องตัวมากขึ้น ไฮดรอลิคความจุไม่น้อย งาน มากขึ้น

กว่า 6 ลบ.ม. 6 ล้อ

 ดีเซล จํานวน 1 คัน

14 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน เพือ่ใช้ในการฉีดพ่น จัดซ้ือเคร่ืองพ่น 100,000     100,000    100,000     จํานวนผู้ปุวย ประชาชนปลอด กองสาธารณสุขฯ

ลูกน้ํายุงลายซ่ึงเป็น หมอกควนั 1 เคร่ือง โรคไข้เลือดออก จากโรคไข้เลือดออก

บ่อเกิดของโรคไข้

เลือดออก
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15 จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองตัดหญ้า เพื่อใหก้ารปฏบิติังานตัด  - จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 100,000 100,000    100,000     ความพึงพอใจของการปฏบิติังานมีความ กองสาธารณสุขฯ

หญ้า ตามสถานที่ต่าง ๆ ชนิดสะพาย จํานวน เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ สะดวกและเกดิประสิทธิ

มีประสิทธภิาพมากขึ้น 8 เคร่ือง งาน ภาพมากยิ่งขึ้น

16 จัดซ้ือเคร่ืองอัดฉีดแรงน้ํา เพื่อใช้ในการฉีดล้างทํา จัดซ้ือเคร่ืองอัดฉีด 5,000 5,000       5,000        ความพึงพอใจของการปฏบิติังานมีความ กองสาธารณสุขฯ

ความสะอาดรถบรรทกุ แรงน้ํา จํานวน 1 เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ สะดวกและเกดิประสิทธิ

ชยะ รถตักหน้าขุดหลัง เคร่ือง งาน ภาพมากยิ่งขึ้น

ฯลฯ ของกองสาธารณสุข ฯ

17 จัดซ้ือเคร่ืองอัดจารบี เพื่อใช้สําหรับอัดจารบใีห้ จัดซ้ือเคร่ืองอัดจารบี 10,000 10,000     10,000      ความพึงพอใจของการปฏบิติังานมีความ กองสาธารณสุขฯ

กับรถบรรทกุขยะ รถตัก จํานวน 1 เคร่ือง เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ สะดวกและเกดิประสิทธิ

หน้าขุดหลัง ฯลฯ ของ งาน ภาพมากยิ่งขึ้น

กองสาธารณสุข ฯ

18 จัดซ้ือตู้เย็น เพื่อใช้จัดเก็บยาและ จัดซ้ือตู้เย็น 2 ประตู 20,000 -          -           อายุการใช้งาน การปฏบิติังานมีความ กองสาธารณสุขฯ

วคัซีนต่างๆ ของกอง ขนาดไม่ตํ่ากวา่ 8 คิว ของวัคซีน และ สะดวกและเกดิประสิทธิ

สาธารณสุข ฯ จํานวน 1 เคร่ือง ยาต่าง ๆ ภาพมากยิ่งขึ้น
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19 จัดซ้ือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป 10,000 -          -           ความพึงพอใจของการปฏบิติังานมีความ กองสาธารณสุขฯ

เก็บภาพถ่ายงานพธิกีาร ระบบดิจิตอล เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ สะดวกและเกดิประสิทธิ

โครงการต่าง ๆ งานจัด จํานวน 1 ตัว งาน ภาพมากยิ่งขึ้น

เก็บขยะมูลฝอยและ

กิจกรรมอื่นๆในความ

รับผิดชอบของกองสธ.

เพื่อใช้ในการบนัทกึภาพ จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป 20,000 -          -           ความพึงพอใจของการปฏบิติังานมีความ สป.

การกู้ภยั ภาพเหตุการณ์ ระบบดิจิตอล เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ สะดวกและเกดิประสิทธิ (งานปูองกันฯ)

ภยัพบิติัต่าง ๆ ในความ จํานวน 1 ตัว งาน ภาพมากยิ่งขึ้น

รับผิดชอบของงานปอูง

กันและบรรเทา ฯ

เพื่อใช้ในการบนัทึกภาพ จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป 35,000 -          -           ความพึงพอใจของการปฏบิติังานมีความ สป.

กจิกรรมต่างๆในความ ระบบดิจิตอล เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ สะดวกและเกดิประสิทธิ (งานธุรการ)

รับผิดชอบของสป. จํานวน 1 ตัว งาน ภาพมากยิ่งขึ้น

เพือ่ใช้บันทึกภาพงาน จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป 20,000       -          -           ความพึงพอใจของการปฏบิติังานมีความ กองช่าง

ภาคสนามในความรับ ระบบดิจิตอล เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ สะดวกและเกดิประสิทธิ

ผิดชอบของกองช่าง จํานวน 1 ตัว งาน ภาพมากยิ่งขึ้น
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20 จัดซ้ือใบมีดเสริมบุ้งกี๋หน้า เพื่อใช้เปล่ียนกับใบมีด จัดซ้ือใบมีดเสริมบุ้งกี๋ 30,000 -          -           ความพึงพอใจของการปฏบิติังานมีความ กองช่าง

เดิม หน้า ชนิด 2 หน้า เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ สะดวกและเกดิประสิทธิ

สําหรับใช้กับรถตัก งาน ภาพมากยิ่งขึ้น

หน้าขุดหลัง

21 จัดซ้ือคูลเลอร์น้ําร้อน เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือคูลเลอร์น้ําร้อน 10,000 -          -           ความพึงพอใจของการปฏบิติังานมีความ สป.

เล้ียงรับรอง การประชุม จํานวน 1 เคร่ือง เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ สะดวกและเกดิประสิทธิ (งานธุรการ)

ต่าง ๆ ทดแทนของเก่า งาน ภาพมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากชํารุด

22 จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอก จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 12,000 -          -           ความพึงพอใจของการปฏบิติังานมีความ สป.

สารของงานปอูงกันฯ จํานวน 2 ตู้ ดังนี้ เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ สะดวกและเกดิประสิทธิ (งานปูองกันฯ)

 - ชนิด2บาน 1 ตู้ งาน ภาพมากยิ่งขึ้น

 - ชนิด 4 ล้ินชัก 1 ตู้

23 จัดซ้ือชุดโต๊ะรับแขก เพื่อใช้รับรองผู้มาติดต่อ จัดซ้ือชุดโต๊ะรับแขก 15,000 -          -           ความพึงพอใจของการปฏบิติังานมีความ สป.

ราชการ ณ สํานักงาน จํานวน 1 ชุด เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ สะดวกและเกดิประสิทธิ (งานปูองกันฯ)

ปูองกัน ฯ งาน ภาพมากยิ่งขึ้น

114

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

24 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองพมิพค์อม 18,000 -          -           ความพึงพอใจของการปฏบิติังานมีความ สป.

ของงานปอูงกันฯ เช่น พวิเตอร์ชนิดเลเซอร์ เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ สะดวกและเกดิประสิทธิ (งานปูองกันฯ)

พมิพภ์าพการเกิดภยั LEDสีแบบNetwork งาน ภาพมากยิ่งขึ้น

การกู้ภยัต่างๆ จํานวน 1 เคร่ือง

เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองพมิพค์อม 18,000 -          -           ความพึงพอใจของการปฏบิติังานมีความ กองคลัง

ของกองคลัง เช่น พมิพ์ พวิเตอร์ชนิดเลเซอร์ เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ สะดวกและเกดิประสิทธิ

ภาพถ่ายประกอบฎกีา LEDสีแบบNetwork งาน ภาพมากยิ่งขึ้น

เบกิจ่ายเงินของเทศบาล จํานวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองพมิพช์นดิเลเซอร์ 25,000 -          -           ความพึงพอใจของการปฏบิติังานมีความ กองช่าง

multifunction LED เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ สะดวกและเกดิประสิทธิ

สี A3/A4 1 เคร่ือง งาน ภาพมากยิ่งขึ้น

25 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์สําหรับงาน เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 42,000 -          -           ความพึงพอใจของการปฏบิติังานมีความ สป.

สํานักงาน สํานักงานทดแทนเคร่ือง สําหรับงานสํานักงาน เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ สะดวกและเกดิประสิทธิ (งานปูองกันฯ)

เก่าที่มีอายุการใช้งาน จํานวน 3 เคร่ือง งาน ภาพมากยิ่งขึ้น (งานประชาสัมพนัธ)์

นานหรือเส่ือมสภาพ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า กองสาธารณสุขฯ

ของกองสาธารณสุขฯ 18 นิ้ว คุณลักษณะพืน้ฐาน

งานปชส.และงานปูองกันฯ ตามเกณฑ์กระทรวงICT

115

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

26 ก่อสร้างหอประชุมสํานักงานเทศ เพื่อใช้เปน็สถานที่ในการ กอ่สร้างอาคารค.ส.ล. -              3,500,000 -           ความพึงพอใจของเจ้าหนา้ที่/ประชาชนได้รับ กองช่าง

บาลตําบลร่อนพบิลูย์ (หลังใหม)่ ประชุมอบรมและนนัทนา ชั้นเดียว กว้าง 20.00 ม. เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ความสะดวกในการเข้า

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

และประชาชน

27 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เพือ่ให้ศพด.มีสภาพ ปรับภูมิทัศน์โดย 20,000       20,000     20,000      ร้อยละของเจ้าหน้า ศพด.มีสภาพภูมิ กองการศึกษา

เด็กเล็ก ภูมิทัศน์สวยงามเอื้อ รอบศพด.ฯ ทีป่ระจําศพด.ที่ ทัศน์สวยงามดึงดูด

ต่อการเรียนรู้ต่าง ๆ พงึพอใจหลังปรับฯ ให้เด็กอยากมาเรียน

28 จดัหาครุภัณฑ์สําหรับติดต้ัง ณ สํานักงาน เพื่ออํานวยความสะดวก จัดหาครุภณัฑ์ต่างๆ เช่น 7,098,346.37    -          -           ความพึงพอใจของ เจา้หน้าทีแ่ละประชา ทุกหน่วยงาน

เทศบาล (แหง่ใหม่) ในการปฏบิติังานของ เคร่ืองปรับอากาศ ตู้ เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ชนผู้มาติดต่อราชการ

เจ้าหน้าที่ทกุหน่วยงาน โต๊ะ โซฟา เก้าอี้ ฯลฯ งาน ได้รับความสะดวก

29 ก่อสร้างร้ัว ประตู สํานักงานเทศบาล เพื่อเกบ็รักษาและปอูงกนั กอ่สร้างร้ัวประตูอาคาร -              350,000    -           ความพึงพอใจของ ปอูงกันและรักษา กองช่าง

ตําบลร่อนพบิลูย์ หมู่ 13 ทรัพย์สินของทางราชการ สํานกังานสูง 2 ม. ยาว เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ทรัพย์สินของทางราช

ต.ร่อนพบิลูย์ 68 ม.(หนา้-หลัง)พร้อม งาน การ

ปูายชื่อสํานักงานสูง 2  ม.

ยาว 6  ม.ตามรายการ

แบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

116

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

30 ก่อสร้างร้ัวค.ส.ล.สํานักงานเทศบาล เพื่อเกบ็รักษาและปอูงกนั กอ่สร้างร้ัวกําแพงอาคาร -              650,000 -           ความพึงพอใจของ ปอูงกันและรักษา กองช่าง

ตําบลร่อนพบิลูย์(ด้านข้าง) หมู่ 13 ทรัพย์สินของทางราชการ สํานกังานสูง 2 ม. ยาว เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ทรัพย์สินของทางราช

ต.ร่อนพบิลูย์ 250 ม.(ด้านข้าง) จํานวน งาน การ

2 ด้านตามรายการแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

31 ก่อสร้างถนนค.ส.ล.บริเวณภายใน เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อ    กอ่สร้างถนนค.ส.ล. 350,000 -          -           ความพึงพอใจของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

สํานักงานเทศบาลตําบลร่อนพบิลูย์ ราชการได้รับความสะดวก กว้าง 5.50 ม.หนา 0.15 เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ความสะดวกในการ

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

32 จ้างเหมาปรับปรุงภมูิทศัน์สํานักงาน เพื่อความเปน็ระเบยีบ จ้างเหมาถมดิน ปลูกต้นไม้ 3,500,000 -          -           ความพึงพอใจของ มีภมูิทศัน์ที่สวยงาม กองช่าง

เทศบาลตําบลร่อนพบิลูย์(หลังใหม)่ เรียบร้อย สวยงาม จัดสวน ไม้ดอกไม้ประดับ เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ

หมู่ 13 ต.ร่อนพบิลูย์ ต้นไมย้ืนต้น  งานระบบ งาน

ไฟฟาูสนามรายละเอยีด

ข้อกําหนดตามแบบที่

เทศบาลกําหนด

33 ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะภายใน        เพื่อปอูงกนัอนัตรายในเวลา     ปก๎เสาไฟ พาดสายไฟ 1,500,000 -          -           ความพึงพอใจของ ประชาชนในพื้นที่ กองช่าง

สํานักงานเทศบาลเทศบาลตําบล กลางคืนและใหม้แีสงสว่าง ติดต้ังโคมไฟสาธารณะ เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ มีไฟฟาูและแสงสวา่ง

ร่อนพบิลูย์ หมู่ 13 ต.ร่อนพบิลูย์ เพยีงพอ ตามแบบแปลนของการ งาน เพยีงพอและปอูงกัน

ไฟฟาูส่วนภมูภิาค อันตรายในเวลากลางคืน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

34 ก่อสร้างถนนค.ส.ล.ด้านทศิเหนือ  เพื่อใหป้ระชาชนที่มาติด กอ่สร้างถนนค.ส.ล.กว้าง 230,000  -  - ความพึงพอใจของ ประชาชนในพื้นที่ กองช่าง

ของที่ดินเทศบาลตําบลร่อนพบิลูย์ ต่อราชการได้รับความ 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ได้รับความสะดวก

หมู่ 13 ต.ร่อนพบิลูย์ สะดวกในการสัญจร 123 ม. งาน ในการสัญจร

35 ก่อสร้างอาคารเก็บพสัดุและทรัพย์    เพื่อเกบ็รักษาพสัดุและ กอ่สร้างอาคารค.ส.ล. 3 1,200,000  -  - ความพึงพอใจของ เก็บรักษาพสัดุและ กองช่าง

สิน เทศบาลตําบลร่อนพบิลูย์ ทรัพย์สินของทางราชการ ชั้น กว้าง 8 ม. ยาว 20 เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ทรัพย์สินของทาง

หมู่ 13 ต.ร่อนพบิลูย์ ม. งาน ราชการ

36 ก่อสร้างโรงจอดรถสํานักงาน     เพื่อเกบ็รักษาทรัพย์สินกอ่สร้างโรงจอดรถกว้าง 6 250,000  -  - ความพึงพอใจของ เก็บรักษาทรัพย์สิน กองช่าง

เทศบาลตําบลร่อนพบิลูย์ หมู่ 13 ของทางราชการ ม. ยาว20 ม.   1 หลัง เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ของทางราชการ

ต.ร่อนพบิลูย์ ตามรายการ แบบแปลน งาน

ที่เทศบาลกําหนด

37 ก่อสร้างลานจอดรถแอสฟล๎ทติ์ก สํานักงาน    เพื่อใช้จอดรถและเกบ็      ก่อสร้างลานจอดรถ 300,000 -           - ความพึงพอใจของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เทศบาลตําบลร่อนพบิลูย์ หมู่ 13 รักษาทรัพย์สินของทาง แอสฟล๎ทติ์กคอนกรีต เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ความสะดวกในการ

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

หนา0.05 ม. ในพืน้ที่
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)
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ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



5.2 แนวทางสรา้งจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากร

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

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

เพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติังานของ สิทธิภาพการปฏิบัติงานของ  - ศึกษาดูงาน จํานวน  1 อบรมที่ได้รับความรู้ งานและลูกจ้างสามารถ (งานการเจ้าหน้าที)่

บคุลากรของเทศบาล คณะผู้บริหาร สท. พนักงาน คร้ัง เพิม่ขึ้น นําส่ิงที่ได้จากการร่วม

และลูกจ้าง โครงการมาพัฒนาประ

สิทธิภาพการปฏิบัติงาน

2 มอบรางวลัพนักงานและลูกจ้างดีเด่น เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจ ใน  - มอบประกาศเกียรติคุณ 12,000 12,000 12,000 ความพึงพอใจของ พนักงาน,ลูกจ้างของ สํานักปลัด ฯ

การปฏิบัติหน้าที่แก่พนัก หรือของขวัญของรางวัล เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ เทศบาลมีขวัญกําลังใจ (งานการเจ้าหนา้ที่)

งาน และลูกจ้างผู้มีผลงาน แก่พนักงานและลูกจ้าง งาน ในการปฏิบัติหน้าที่และ

ดีเด่น ผู้มีผลงานดีเด่น เกิดความจงรักภักดีต่อ

องค์กร

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

แก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ตระหนกัและสามารถนํา จิตสํานึก เข้าใจในหลัก เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ แนวความคิดที่ถูกที่ควร (งานการเจ้าหนา้ที่)

คุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในคุณธรรมและต้ังใจจะนํา งาน เหมาะสมอันจะนํามาซ่ึง

การปฏบิติังาน มาใช้ในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพของงาน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



5.3 แนวทางส่งเสรมิกระบวนการมีส่วนรว่มทางการเมืองการบรหิารตามระบอบประชาธิปไตย

2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เลือกต้ังสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้บริหาร เพื่อใหก้ารดําเนนิการเลือก  - จัดใหม้ีการเลือกต้ัง 700,000 300,000 300,000 จํานวนสท.และ มีสท.และผู้บริหารที่มี สํานักปลัด ฯ

ทอ้งถิ่น ต้ังสท.และผู้บริหารเทศบาลสท.และผู้บริหาร ผู้บริหารที่ได้ คุณภาพตรงตามความ (งานธรุการ)

เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ต้องการของประชาชน

ระเบยีบ ข้อกําหนดต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการเลือกต้ังพัฒนา

ระบบการปกครองแบบประ

ชาธิปไตย และกระตุ้นให้

ประชาชนออกไปใช้สิทธิ

2 จัดประชุมประชาคมเมืองร่อนพบิลูย์ เพื่อใหเ้กดิกระบวนการมี  - จัดให้มีการประชุมประ 20,000 20,000 20,000 จํานวนโครงการ เทศบาลมีแผนพฒันาที่ สํานักปลัด ฯ

เพื่อจัดทําแผนพฒันาเทศบาล ส่วนร่วม ส่งเสริมระบอบ ชาคมตามกระบวนการจัด ที่ได้จากการประชา มีคุณภาพ ประชาชนมี (งานวเิคราะห ์ฯ)

ประชาธิปไตยในทอ้งถิ่น ทําแผนตามระเบียบ ฯ คมและได้บรรจุเข้า ส่วนร่วมในกระบวน

และใหแ้ผนพฒันาตอบ ปีละ 1 คร้ัง และจัดทํา แผนพฒันาสามปี การจัดทําแผนพฒันา

สนองความต้องการของ แผนพัฒนาเทศบาลต่างๆ ของเทศบาล

ประชาชนได้อย่างแทจ้ริง

3 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดทํา เพื่อให้ประชาชนในชุมชน  - จัดประชุมชุมชนใน 60,000 60,000 60,000 จํานวนโครงการที่ได้ เทศบาลสามารถนําปญ๎หา สํานักปลัด ฯ

แผนชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา เขตเทศบาล เพื่อจัดทํา จากการทําแผนชุมชน ความต้องการของชุมชนสู่กระ(งานพฒันาชุมชน)

ท้องถิ่น แผนชุมชน ปีละ 1 คร้ัง บวนการวางแผนพฒันา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด  (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่

รบัผิดชอบ



2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

4 สํารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของอปท. เพื่อใหม้ีข้อมูลสําหรับใช้  - จ้างสํารวจและจัด 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของครัวเรือน สามารถใช้เปน็ข้อมลูพื้น สํานักปลัด ฯ

ในการจัดทําแผนพฒันา เก็บข้อมูล ฯ ปลีะ ที่ได้จัดเกบ็ข้อมลู ฐานในการวางแผน (งานพฒันาชุมชน)

เทศบาล  1 คร้ัง พืน้ฐาน ฯ พฒันาทอ้งถิ่น

5 เลือกต้ังคณะกรรมการชุมชนและฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมกระบวน จัดใหม้ีการเลือกต้ัง 70,000 70,000     -           จํานวนคณะกรรม เกิดการมีส่วนร่วมตาม สํานักปลัด ฯ

คณะกรรมการชุมชน การประชาคมตามระ คณะกรรมการชุมชน การชุมชนทีไ่ด้รับ ระบอบประชาธไิตยใน (งานพฒันาชุมชน)

บอบประชาธปิไตย และจัดฝึกอบรมคณะ การเลือกต้ัง ชุมชน

กรรมการชุมชน
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)
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2558 2559 2560

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย (ผลผลิต
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