
๓.๒ บัญชโีครงการพัฒนาและบัญชปีระสานโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๕ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิต

๑.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดการกิจกรรมทางการศึกษาทัง้ในและนอกระบบ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอาหารกลางวัน เพือ่ให้นักเรียนใน ให้การสนับสนุนงบประ ๕,๓๔๐,๐๐๐ ๕,๓๔๐,๐๐๐ ๕,๓๔๐,๐๐๐ นักเรียนกลุ่มเปูา นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา

เขตเทศบาลได้มีอา มาณเพือ่จัดหาอาหารที่ (เงินอุดหนุนทัว่ (เงินอุดหนุนทัว่ (เงินอุดหนุนทัว่ หมายได้รับอาหาร ดี ลดอัตราการ

หารกลางวันทีถู่กสุข มีคุณค่าทางโภชนาการ ไปก าหนดวัตถุ ไปก าหนดวัตถุ ไปก าหนดวัตถุ กลางวันทีถู่กสุข ขาดสารอาหาร

ลักษณะและมีคุณ แก่นักเรียนสังกัดสพฐ. ประสงค์) ประสงค์) ประสงค์) ลักษณะ ๑๐๐% ในโรงเรียน

ค่าทางโภชนาการ ในเขตเทศบาล

๒ โครงการอาหารเสริม (นม) เพือ่ให้นักเรียนใน จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ๒,๗๒๓,๒๑๕ ๒,๗๒๓,๒๑๕ ๒,๗๒๓,๒๑๕ นักเรียนกลุ่มเปูา นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา

เขตเทศบาลได้ ให้แก่นักเรียนสังกัดสพฐ. (เงินอุดหนุนทัว่ (เงินอุดหนุนทัว่ (เงินอุดหนุนทัว่ หมายได้รับอาหาร ดี ลดอัตราการ

บริโภคอาหารเสริม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปก าหนดวัตถุ ไปก าหนดวัตถุ ไปก าหนดวัตถุ เสริมทีม่ีประโยชน์ ขาดสารอาหาร

ทีม่ีประโยชน์ ประสงค์) ประสงค์) ประสงค์) ครบ ๑๐๐% ในโรงเรียน

9

ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)



๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพือ่ให้เด็กเล็กใน จัดหาอาหารกลางวันที่ ๔๔๘,๐๐๐ ๔๔๘,๐๐๐ ๕๐๔,๐๐๐ เด็กเล็กกลุ่มเปูา เด็กเล็กมีสุขภาพ กองการศึกษา

สถานศึกษา ศพด.มีอาหารกลาง มีคุณค่าทางโภชนาการ (เงินอุดหนุนทัว่ (เงินอุดหนุนทัว่ (เงินอุดหนุนทัว่ หมายได้รับอาหาร แข็งแรง

วันทีถู่กสุขลักษณะ บริโภคทุกคน ไปก าหนดวัตถุ ไปก าหนดวัตถุ ไปก าหนดวัตถุ กลางวันครบ

มีคุณค่าทางโภชนา ประสงค์) ประสงค์) ประสงค์) ๑๐๐%

การ

๔ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เพือ่ให้ครูได้เรียนรู้ ครูกลุ่มเปูาหมาย ๓ คน ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ านวนคร้ังของ ครูเกิดการพัฒนา กองการศึกษา

ส่ิงใหม่ ๆ และ เข้าร่วมการอบรมพัฒนา (เงินอุดหนุนทัว่ (เงินอุดหนุนทัว่ (เงินอุดหนุนทัว่ การร่วมอบรม การเรียนการ

พัฒนาตนเองให้ดี ความรู้ ไปก าหนดวัตถุ ไปก าหนดวัตถุ ไปก าหนดวัตถุ พัฒนาความรู้ สอน

ยิ่งขึ้น ประสงค์) ประสงค์) ประสงค์)

๕ จ้างเหมาบุคลากรเป็นพนักงาน เพือ่ให้ศพด.เทศบาล จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ รายงานผลการ มีระบบการรักษา กองการศึกษา

รปภ.ประจ าศพด.เทศบาลต าบล ต าบลร่อนพิบูลย์ รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานของ ความปลอดภัย

ร่อนพิบูลย์ เป็นสถานทีท่ีม่ี ระหว่างเวลา ๑๖.๓๐ - ผู้ปฏิบัติงาน ทีม่ีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัย ๐๘.๓๐ น.

๖ จ้างเหมาบุคลากรเป็นแม่บ้านประ เพือ่ให้มีบุคลากร จ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ รายงานผลการ การจัดเตรียม กองการศึกษา

จ า ศพด.เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ปฏิบัติงานเป็นแม่ จัดเตรียม จัดเก็บ ดูแล ปฏิบัติงานของ จัดเก็บ ดูแล ท า

บ้านประจ าศพด. ท าความสะอาดวัสดุ ผู้ปฏิบัติงาน ความสะอาด มี

เทศบาลต าบลร่อน อุปกรณ์ ประสิทธิภาพ

พิบูลย์
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๗ พัฒนาผู้เรียน เพือ่ให้เด็กเล็กเกิด จัดกิจกรรมส่งเสริมการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กเล็กกลุ่มเปูา เด็กเล็กเกิดการ กองการศึกษา

การพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน หมายร่วมกิจกรรม เรียนรู้ทีเ่หมาะ

ทีเ่หมาะสมกับวัย ครบ ๑๐๐% สมกับวัย

๘ บ้าน วัด โรงเรียน เพือ่ส่งเสริม ปลูกฝัง จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กเล็กกลุ่มเปูา เด็กเล็กเกิดการ กองการศึกษา

ให้เด็กรู้จักวัฒน ระหว่างบ้าน วัด โรง หมายร่วมกิจกรรม เรียนรู้และมี (ศพด.)

ธรรม ประเพณี เรียน ครบ ๑๐๐% ความสัมพันธ์ทีดี่

ศาสนาของท้องถิ่น ต่อกัน

๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกิจกรรมใน เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เข้าร่วมกิจกรรมในวัน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กเล็กกลุ่มเปูา เด็กเล็กเกิดการ กองการศึกษา

วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา รู้จักวันส าคัญทาง ส าคัญทางศาสนา หมายร่วมกิจกรรม เรียนรู้ (ศพด.)

ศาสนาของท้องถิ่น ครบ ๑๐๐%

๑๐ ส่งเสริมคุณธรรมแก่เด็กเล็ก เพือ่ปลูกฝังคุณธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริม ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ เด็กเล็กกลุ่มเปูา เด็กเล็กเกิดการ กองการศึกษา

จริยธรรมแก่เด็กเล็ก คุณธรรมจริยธรรม หมายร่วมกิจกรรม เรียนรู้ (ศพด.)

ในศพด.เทศบาล ฯ ครบ ๑๐๐%

๑๑ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เพือ่ส่งเสริมให้ครู/ ครู/ผู้ดูแลเด็กร่วมกิจ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ครู/ผู้ดูแลเด็กร่วม เด็กเล็กเกิดการ กองการศึกษา

ผู้ดูแลเด็กเล็ก มี กรรมการพัฒนา ฯ กิจกรรมครบ เรียนรู้ (ศพด.)

ความรู้ในการจัดกิจ ๑๐๐%

กรรมการเรียนการ

สอนแก่เด็กเล็ก
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ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)



๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๒ ก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าออกศพด. เพือ่ให้เกิดความสะ ลาดซีเมนต์ทางเข้าออก ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สภาพแวดล้อม ศพด.มีสภาพภูมิ กองการศึกษา

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ดวกสบายแก่เด็ก ศพด.เทศบาล ฯ ตาม ของศพด.สวยงาม ทัศน์ทีส่วยงาม (ศพด.)

เล็กและผู้ปกครอง แบบทีเ่ทศบาลก าหนด สะดวกสบาย สะดวกสบาย

มากขึ้น

๑๓ โครงการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาล เพือ่ให้เด็กเล็กใน จัดต้ังโรงเรียนอนุบาล ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ เด็กเล็กในศพด. เด็กเล็กในศพด. กองการศึกษา

เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ เขตเทศบาลได้รับ เทศบาลต าบลร่อน เทศบาลได้รับการ ได้รับการศึกษา (ศพด.)

(ตรงกับโครงการทีเ่สนอโดยชุมชน การศึกษาตามช่วง พิบูลย์ ศึกษาต่อเนื่องครบ ต่อเนื่อง

บ้านปรีชาทอง-นาลึก) ขั้นเรียนอย่างต่อ ๑๐๐%

เนื่อง

๑๔ ปรับปรุงห้องเรียนศพด.เพิม่เติม เพือ่ให้ห้องเรียน ปรับปรุงห้องครัวเดิม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศพด.มีห้องเรียน ศพด.มีห้องเรียน กองการศึกษา

เด็กเล็กมีเพียงพอ ของศพด.ตามแบบของ ทีเ่อื้อต่อการ ทีไ่ด้มาตรฐาน (ศพด.)

กับปริมาณเด็กเล็ก เทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ เรียนรู้ อย่างเพียงพอ

๑๕ ศพด.สานสัมพันธ์ชุมชน เพือ่ส่งเสริมการมี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กเล็กกลุ่มเปูา เกิดการมีส่วน กองการศึกษา

ส่วนร่วมของผู้ปก ระหว่างศพด.และชุมชน หมายเข้าร่วมกิจ ร่วมในการพัฒนา (ศพด.)

ครองและชุมชน กรรมครบ๑๐๐% การเรียนการ

ในการบริหาร สอน

จัดการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)
ผลที่คาดว่าจะ
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๖ คาราวานเสริมสร้างประสบการณ์ เพือ่เปิดโลกทัศน์ ครู เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ กลุ่มเปูาหมาย เกิดการเรียนรู้ กองการศึกษา

เด็ก และสร้างความสัม และคกก.สถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ส่ิงใหม่ ๆ ร่วมกัน (ศพด.)

พันธ์ทีดี่ระหว่าง ร่วมกิจกรรม ครบ๑๐๐%

เด็ก ผู้ปกครองและ

คกก.สถานศึกษา

๑๗ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก บุคลากร เพือ่เพิม่พูนความรู้ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุ่มเปูาหมาย เกิดการเรียนรู้ กองการศึกษา

ทางการศึกษาและคณะกรรมการ ในการจัดการศึกษา ด้านการศึกษานอก เข้าร่วมกิจกรรม ด้านการศึกษษ (ศพด.)

สถานศึกษา สถานที่ ครบ๑๐๐% และน ามาประ

ยุกต์ใช้ได้

๑๘ จ้างเหมาบุคลากรเป็นครูผู้ช่วย เพือ่ให้การดูแลเด็ก จ้างผู้ปฏิบัติหน้าทีช่่วย ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ รายงานผลการ การดูแลเด็กเล็ก กองการศึกษา

ดูแลเด็กเล็ก เล็กในศพด.มีประ ดูแลเด็กเล็กในศพด. ปฏิบัติงานของ มีประสิทธิภาพ

สิทธิภาพ เทศบาล ฯ ผู้ปฏิบัติงาน มากขึ้น
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ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)



๑.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนทัง้ดา้นการรักษาพยาบาล การป้องกัน-ควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภคและการบริหารจัดการดา้นสาธารณสุขมลูฐาน

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอบรม เพือ่เป็นการสร้าง จัดอบรมผู้ประกอบการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของกลุ่ม ผู้ประกอบการ กอง

ทัศนศึกษาดูงานผู้ประกอบการ เสริมประสบการณ์ ร้านอาหารและเจ้าหน้า เปูาหมายทีไ่ด้เข้า ร้านอาหารเกิด สาธารณสุช ฯ

ร้านอาหาร การพัฒนาอาชีพ ทีท่ีเ่กี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม กระบวนการเรียน

ของผู้ประกอบการ รู้ในการพัฒนา

ร้านอาหารมาพฒันา งานสาธารณสุข

และปรับปรุงตลาด ในชุมชนและ

สดเทศบาลให้เป็น สร้างเสริมประสบ

ตลาดสดน่าซ้ือ การณ์ในการพฒันา

อาชีพและเป็นการ

เสริมสร้างประสบ

การณ์ของเจา้หน้า

ทีผู้่เกี่ยวข้อง

๒ โครงการอบรมและแลกเปล่ียน เพือ่ให้อสม.น าความ น าคณะอสม. พนักงาน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของกลุ่ม (อสม.)เกดิกระ กอง

เรียนรู้(นอกสถานที่)ของอาสาสมัคร รู้ทีไ่ด้มาปรับใช้และ พนักงานจา้งไปอบรมแลก เปูาหมายทีไ่ด้ร่วม บวนการเรียนรู้ใน สาธารณสุช ฯ

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) พฒันางานให้มีประ เปล่ียนเรียนรู้(นอกสถาน กิจกรรมแล้วมี การพฒันางาน

สิทธิภาพ ที่) ความรู้เพิม่ขึ้น และน ามาปรับใช้
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ ปูองกันและควบคุม เพือ่ปูองกันและควบ ฉีดยาคุมก าเนิดและ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนสุนัข, แมว ประชาชนได้รับ กอง

โรคพิษสุนัขบ้า คุมโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัข และสัตว์อื่นๆที่ ความปลอดภัย สาธารณสุช ฯ

และประชากรสุนัข, บ้าให้กับสุนัข แมว และ ได้รับการฉีดวัคซีน จากโรคติดต่อที่

แมว สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมใน เป็นอันตราย

เขตเทศบาลต าบลร่อน

พิบูลย์จัดท าหมันให้กับ

สุนัข และแมว ฯลฯ

๔ เสริมสร้างศักยภาพแกนน าสุขภาพ เพือ่ให้แกนน าสุข จัดประชุมและอบรม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของกลุ่ม แกนน าสุขภาพ กอง

และส่ิงแวดล้อมเทศบาลต าบล ภาพและส่ิงแวดล้อมแกนน าสุขภาพและส่ิง เปูาหมายทีเ่ข้า และส่ิงแวดล้อม สาธารณสุช ฯ

ร่อนพิบูลย์ มีความรู้ความเข้าใจ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้า

และน าความรู้ทีไ่ด้ ใจและน าไป

ไปปฏิบัติงานอย่าง ปฏิบัติได้

มีประสิทธิภาพ

๕ ปูองกันและควบคุม เพือ่ลดอตัราการปุวย ใหสุ้ขศึกษา ประชาสัมพนัธ์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้ปุวยโรค ประชาชนปลอด กอง

โรคไข้เลือดออก ตาย และปูองกนั การรณรงค์และปูองกนั ไข้เลือดออกในเขต จากโรคติดต่อที่ สาธารณสุช ฯ

ควบคุมแหล่งเพาะ โรคไขเ้ลือดออกพน่สารเคมี เทศบาลต าบล เป็นอันตราย

พันธุย์ุงลาย ก าจดัลูกน้ ายงุลายแจก ร่อนพิบูลย์

ทรายอะเบท
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ตัวชี้วัด (kpi)



๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๖ อุดหนุนชุมชนในการพัฒนางาน เพือ่พัฒนางานด้าน ด าเนินการสนับสนุนการ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ ประชาชนในชุม กอง

ด้านสาธารณสุขมูลฐานและ สาธารณสุขมูลฐาน ปฏิบัติงานด้านสาธารณ ของอสม.ในเขต ชนได้รับรู้และ สาธารณสุช ฯ

ส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม สุขมูลฐานและส่ิงแวด เทศบาลต าบล แก้ไขปัญหาด้าน

ล้อม ในเขตเทศบาล ฯ ร่อนพิบูลย์ สุขภาพและส่ิง

จ านวน ๑๒ ชุมชน แวดล้อม

๗ ผลิตส่ือเพือ่ให้การสุขศึกษาประชา เพือ่เผยแพร่ประชา จัดท าเอกสารคู่มือ แผ่น ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของประชา ประชาชนได้รับ กอง

สัมพันธ์เกี่ยวกับการสาธารณสุข สัมพันธ์ข้อมูลข่าว พับ โปสเตอร์ ปูายไวนิล ชนทีไ่ด้รับแจกส่ือ ความรู้และน ามา สาธารณสุช ฯ

และส่ิงแวดล้อม สารทีม่ีประโยชน์ หนังสือ เทป ซีดี ฯลฯ ดังกล่าว ปรับใช้ได้อยา่ง

แก่ประชาชน เพือ่ใช้เป็นส่ือในการจัด เหมาะสม

นิทรรศการในงานต่างๆ

การสอน การอบรมอสม.

๘ ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย เพือ่เป็นการแพทย์ จัดอบรมภาคทฤษฎีและ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของกลุ่ม ประชาชนได้รับ กอง

ทางเลือก  ส่งเสริม ปฏิบัติให้สมาชิกชมรม เปูาหมายทีเ่ข้า การบริการส่ง สาธารณสุช ฯ

งานด้านแพทย์ นวดแผนไทย,ชุมรมส่ง ร่วมอบรม เสริมสุขภาพด้วย

แผนไทยให้ได้มาตร เสริมผลิตภัณฑ์แพทย์ งานแพทย์แผน

ฐานตามเกณฑ์ที่ แผนไทย,ตัวแทนผู้น า ไทยทีม่ีคุณภาพ

ก าหนด ชุมชนและประชาชน และได้มาตรฐาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๙ อาหารปลอดภัย(Food Safety) เพือ่ตรวจสอบสาร ร้านจ าหน่ายอาหารสด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของกลุ่ม ร้านจ าหน่าย กอง

ปนเปือ้นในอาหาร ร้านอาหาร/แผงลอย เปูาหมายทีต่รวจ อาหารสดได้รับ สาธารณสุช ฯ

ทีจ่ าหน่ายในตลาด จ าหน่ายอาหาร/โรงอา พบสารปนเปือ้น การตรวจสาร

สดเทศบาล ฯ และ หาร/วัด ในเขตเทศบาล เกินเกณฑ์มาตร ปนเปือ้น-ประชา

สุ่มตรวจร้านจ า ต าบลร่อนพิบูลย์เข้าร่วม ฐาน ชนผู้บริโภค

หน่ายอาหารหา โครงการ สามารถเลือกซ้ือ

สารปนเปือ้น8ชนิด อาหารทีป่ราศ

 -สารบอแรกซ์   จากสารปนเปือ้น

 -สารกันรา     โดยดูจากปูาย

 -สารฟอกขาว  สัญลักษณ์อาหาร

 -อัลฟาทอกซิล ปลอดภัย

 - สารเร่งเนื้อแดง 

 - น้ ามันทอดซ้ า

  - ยาฆา่แมลง

  - si 2
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ตัวชี้วัด (kpi)



๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๐ ออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ เพือ่เสริมสร้างสุข จัดจ้างผู้น าเต้นแอโรบิก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน ประชาชนมี กอง

ภาพและส่งเสริม จ านวน ๑ คน ทีเ่ข้าร่วมโครง สุขภาพแข็งแรง สาธารณสุช ฯ

ให้ประชาชนในเขต การ

เทศบาลสนใจร่วม

ออกก าลังกายด้วย

การเต้นแอโรบิก

เป็นประจ า

๑๑ สมทบเงินแก่กองทุนหลักประกัน เพือ่ให้ประชาชนใน สมทบเงินแก่กองทุน ๑๘๕,๐๐๐ ๑๘๕,๐๐๐ ๑๘๕,๐๐๐ จ านวนโครงการ ประชาชนมีหลัก กอง

สุขภาพเทศบาลต าบลร่อนพิบูลย์ ท้องถิ่นมีหลักประ หลักประกันสุขภาพตาม ทีด่ าเนินการจาก ประกันสุขภาพ สาธารณสุช ฯ

กันสุขภาพทีดี่ หลักเกณฑ์ทีก่ าหนด งบประมาณของ ทีดี่

กองทุน ฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย      
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รบัผิดชอบหลัก



๑.๓ แนวทางการพัฒนาระบบงานสวัสดกิารสังคมเพ่ือสงเคราะห์ผู้ดอ้ยโอกาสในชมุชน

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ สงเคราะห์คนชรา ผู้พิการและ เพือ่ให้คนชรา ผู้พิ ให้การสงเคราะห์ทุก ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้ปุวย ผู้ปุวยเอดส์ ผู้พิ สป.

ผู้ปุวยเอดส์ การและผู้ปุวยเอดส์ เดือนแก่ผู้ปุวยเอดส์ (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) เอดส์ ผู้พิการและ การและผู้สูงอายุ (งานพัฒนาชุมชน)

ได้รับสวัสดิการตาม          คนชรา ๙,๖๓๒,๔๐๐ ๑๐,๐๖๔,๔๐๐ ๑๐,๐๖๔,๔๐๐ ผู้สูงอายุทีไ่ด้รับ ในเขตเทศบาล

นโยบายรัฐบาล (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) การสงเคราะห์ ได้รับสวัสดิการ

และผู้พิการ ๑,๖๗๐,๔๐๐ ๑,๖๘๙,๖๐๐ ๑,๖๘๙,๖๐๐ เบีย้ยังชีพ ทีเ่พียงพอแก่การ

(เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ด ารงชีพ

๒ ส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน เพือ่ส่งเสริมการจัด ประชาชนในเขตเทศบาล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชา ประชาชนทีเ่ข้า สป.

สวัสดิการชุมชน เข้าร่วมเป็นสมาชิก ชนทีเ่ข้าเป็นสมา เป็นสมาชิกกอง (งานพัฒนาชุมชน)

อย่างครอบคลุม กองทุน ฯ มากขึ้น ชิกกองทุน ฯ ทุนมีคุณภาพชีวิต

เหมาะสม และเป็น และสภาพความ

ระบบ เป็นอยู่ทีดี่ขึ้น
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๑.๔ แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมลูฝอยและสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด เพือ่ให้ถนนทางเท้า จ้างเหมาบริการจัดเก็บ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐  - จ านวนการร้อง  - ระบบการรัก กอง

และเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน สะอาดเป็นระเบียบ ขน กวาด ขยะมูลฝอย ขอเกี่ยวกับการ ษาความสะอาด สาธารณสุข ฯ

และทางเท้า เรียบร้อยสวยงาม และรักษาความสะอาด รักษาความสะอาด ในเขตเทศบาลมี

น่ามอง ถนนสาธารณะ ล้างและ ในเขตเทศบาลฯ ประสิทธิภาพ

ขุดลอกคูระบายน้ า  - แผนการท า มากขึ้น

ในเขตเทศบาล ฯ ความสะอาดและ

เป็นระเบียบเรียบ

ร้อยของถนนทาง

หรือทีส่าธารณะ

ในเขตเทศบาล ฯ

๒ จ้างเหมาบริการขุดหรือปรับปรุง เพือ่รองรับปริมาณ จ้างเหมาขุดหรือปรับ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ขยะในเขตเทศ มีสถานทีร่องรับ กอง

หลุมขยะและท าถนนภายในพืน้ที่ ขยะในเขตเทศบาล ปรุงหลุมขยะ ในจุดที่ บาลฯได้รับการ ขยะมูลฝอยเพียง สาธารณสุข ฯ

ทิง้ขยะบ้านท้ายเรือ ม.12 ทีเ่พิม่มากขึ้น เทศบาลก าหนด จัดการอย่างถูกวิธี พอกับปริมาณ

ขยะมูลฝอย 
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        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ จ้างเหมาเพือ่งานปฏิบัติตามพรบ. เพือ่สามารถด าเนิน  - ก าจัดส่ิงปฏิกูลและ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สามารถด าเนิน สามารถคุ้มครอง กอง

การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ งานให้เป็นไปตาม มูลฝอย การให้เป็นไปตาม ด้านสาธารณสุข สาธารณสุข ฯ

บทบัญญัติแห่งพรบ.  - สุขลักษณะของอาคาร พรบ.การสาธารณ และส่ิงแวดล้อม

การสาธารณสุข  - เหตุร าคาญ สุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก่ประชาชนได้

พ.ศ.๒๕๓๕  - การควบคุม การเล้ียง ๑๐๐%

หรือการปล่อยสัตว์

 - กิจการทีเ่ป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ

 - ตลาด สถานทีจ่ า

หน่ายอาหารและสถาน

ทีส่ะสมอาหาร

 - การจ าหน่ายสินค้า

ในทีห่รือทางสาธารณะ
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ ร่อนพิบูลย์เมืองน่าอยู่  -เพือ่สร้างความ  -รณรงค์ให้ความรู้แก่ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -จ านวนกิจกรรม  -เมืองร่อนพิบูลย์ กอง

เข้มแข็งให้กับชุมชน ชุมชนทัง้ ๑๒ ชุมชน ต่อปี พัฒนาไปสู่การ สาธารณสุข ฯ

 -เพือ่พัฒนาเมืองให้  -จัดอบรม/ทัศนศึกษา  -ร้อยละของชุมชน เป็นเมืองน่าอยู่

น่าอยู่ ดูงาน ผู้น าชุมชน ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม  -ทุกชุมชนใน

 -เพือ่แก้ไขสภาพ แกนน าสุขภาพและส่ิงแวดล้อม เขตเทศบาลมี

แวดล้อมของเมือง  -จัดประกวดชุมชน ความสะอาด 

 -เพือ่ให้นักเรียน ปลอดถังขยะ และเป็นระเบียบ

และประชาชนทัว่  -จัดกิจกรรมขยะแลกไข่ เรียบร้อยสวย

ไปมีส่วนร่วมในการ หรือส่ิงของอื่น ๆ ในทุก งามยิ่งขึ้น

จัดการขยะ ชุมชน

 -เพือ่ส่งเสริมให้  -จัดต้ังธนาคารขยะรี

ประชาชนในชุมชน ไซเคิลภายในชุมชน/

และนักเรียนรู้จัก โรงเรียนในเขตเทศบาล

การออม  -จัดให้มีการประกวด

ชุมชนรักษาความสะอาด
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๕ ผลิตปุย๋ชีวภาพ/น้ าหมักชีวภาพ เพือ่เป็นการน าวัสดุ อบรม/สาธิตเร่ืองการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม ปริมาณขยะและ กอง

(EM) เหลือใช้ในครัวเรือน ผลิตปุย๋ชีวภาพ/น้ าหมัก กิจกรรม การใช้ปุย๋เคมี สาธารณสุข ฯ

มาท าเป็นปุย๋หมัก ชีวภาพ(EM)จากขยะใน ลดลง เกิดการ

เพือ่ปรับปรุงดิน ชุมชนและโรงเรียนให้แก่ อนุรักษ์ฟืน้ฟูส่ิง

และน าปรัชญา ประชาชนและนักเรียน แวดล้อมอย่าง

เศรษฐกิจพอเพียง จัดท าเอกสารเผยแพร่ ยั่งยืน

มาด าเนินการอย่าง และประชาสัมพันธ์

เป็นรูปธรรม

๖ ก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ เพือ่ให้การเผาศพ ก่อสร้างเตาเผาศพ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ค่ามลพิษทาง การเผาศพถูก กอง

ถูกสุขลักษณะ ปลอดมลพิษ  ชนิด ๒ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) อากาศเทียบกับ ลักษณะลดมลพิษ สาธารณสุข ฯ

ลดมลพิษในอากาศ ห้องเผาไหม้ มาตรฐานกรม ในอากาศและ

และรักษาสภาพ ณ วัดพิศาลนฤมิต ควบคุมมลพิษ ช่วยรักษาส่ิงแวด

แวดล้อมชุมชน ต าบลร่อนพิบูลย์ ล้อม

อ าเภอร่อนพิบูลย์

จังหวัดนครศรีธรรมราช
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๗ ก่อสร้างเตาเผาขยะปลอดมลพิษ เพือ่เพิม่ประสิทธิ ก่อสร้างเตาเผาขยะ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ค่ามลพิษทาง ลดปริมาณขยะ กอง

ภาพการบริหาร ปลอดมลพิษขนาดกลาง (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) อากาศเทียบกับ ตกค้าง ขยะปน สาธารณสุข ฯ

จัดการแก้ไขปัญหา จ านวน ๑ หลัง มาตรฐานกรม เปือ้นในดินและ

ส่ิงแวดล้อมด้านขยะ ควบคุมมลพิษ แหล่งน้ า

มูลฝอยและน้ าเน่า

เสียในพืน้ที่

๘ ก่อสร้างโรงเรือนพักขยะอันตราย เพือ่พักขยะอันตราย ก่อสร้างโรงเรือนขนาด ๑๐๐,๐๐๐ มีโรงเรือนพักขยะ ขยะอันตรายใน กอง

เช่น หลอดไฟฟลู ๕*๕*๓ เมตร ตามแบบ อันตรายก่อนส่ง เขตเทศบาลได้รับ สาธารณสุข ฯ

ออเรสเซ็นต์ กระ แปลนของเทศบาล ก าจัดอย่างถูกวิธี การคัดแยกและ

ป๋องสเปรย์ ก่อนส่ง มีทีเ่ก็บก่อนส่งก า

ก าจัดอย่างถูกหลัก จัดอย่างถูกหลัก

วิชาการปีละ๑คร้ัง สุขาภิบาล
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๑.๕ แนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสร้างความปลอดภัยในท้องถ่ินและการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใหค้วามช่วยเหลือแก่ผู้ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนที่ สามารถบรรเทา สป.

จากสาธารณภยัต่าง ๆ ที่เกิดที่ได้รับความเดือดร้อน ขอรับความช่วยเหลือ ความเดือดร้อน (งานปูองกัน ฯ)

ขึ้นในเขตเทศบาล จากสาธารณภยัต่างๆ สามารถด ารงชีวติ

ได้อย่างปกติสุข

๒ ฝึกอบรมอปพร. เพื่อพฒันาประสิทธภิาพในจัดฝึกอบรมสมาชิก ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม สมาชิกอปพร.มี สป.

การปอูงกันและบรรเทาสาธาอปพร. จ านวน ๑ รุ่น โครงการ ทกัษะในการปฏบิติั (งานปูองกัน ฯ)

รณภยัแก่สมาชิกอปพร.ของผู้ร่วมโครงการ ๗๐ คน หน้าที่ที่ดีขึ้น

เทศบาล สป.

๓ ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิง เพื่อพฒันาประสิทธิ จัดฝึกอบรมสมาชิก ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยว (งานปูองกัน ฯ)

ภาพในการปฏบิติัหน้า อปพร. มูลนิธ ิฯ ต ารวจ โครงการ ข้องสามารถปฏบิติั

ที่ระงับอัคคีภยั และตัวแทนชุมชน หน้าที่ระงับเหตุ

จ านวน ๘๐ คน/รุ่น เพลิงไหม้ได้อย่าง

ถูกต้องและมีประ

สิทธภิาพ
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ อบรมการสร้างความปลอดภยัในชีวติ เพื่อใหป้ระชาชนมี จัดอบรมกรรมการชุมชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้ร่วมโครงการได้รับ สป.

และทรัพย์สินของประชาชน ความรู้ความเข้าใจในการ ผู้ประกอบการค้าในเขต การอบรม ความรู้และสามารถ (งานปูองกัน ฯ)

ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เทศบาลจ านวน ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

เบื้องต้นและการใช้ ๘๐ คน ๑ คร้ัง/ปี และแกส๊หงุต้มได้

การดูแลรักษาแก๊ส อย่างถูกวิธี

หุงต้มอย่างถูกวิธี

๕ ติดต้ังถงัดับเพลิงในชุมชน เพือ่เตรียมพร้อม จดัหาและติดต้ังถงั ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนคร้ังของการ ช่วยบรรเทาความ สป.

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใหม่, การปูองกนัอคัคีภัย ดับเพลิงใน ๑๒ ชุมชน เกดิอคัคีภัยในเขต เสียหายจาการเกดิ (งานปูองกัน ฯ)

สุวรรณรังษี,ชุมชนบ้านปุาชมพู่, ในชุมชน ในเขตเทศบาล เทศบาล อคัคีภัยในชุมชน

บ้านตลาดเกษตร,ชุมชนบ้านวังไทร, ได้

บ้านนาโพธิ-์หนองคูขนั,ชุมชนบ้าน

ตลาดใน-จานเรียว)

๖ ติดต้ังกระจกโค้งในชุมชน เพื่อปอูงกันการเกิด ติดต้ังกระจกโค้งในจุด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนจุดติดต้ัง การสัญจรในชุมชน สป.

(เสนอโดยชุมชนบา้นตลาดใหม่,ชุมชน อุบติัเหตุในชุมชน เส่ียง/ตามที่ร้องขอใน โค้ง มีความปลอดภยั (งานปูองกัน ฯ)

สุวรรณรังษี,บา้นปาุชมพู,่เทพนมเชือด,  12 ชุมชน มากยิ่งขึ้น

บา้นวงัไทร,บา้นนาโพธิห์นองคูขัน,

ชุมชนบา้นตลาดร่อนพบิลูย์,ปรีชาทอง,
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๔ ชมุชนเขม้แขง็

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นความเขม้แขง็ของชมุชน

๒.๑ แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม/ชมุชนอย่างตอ่เน่ืองและมปีระสิทธิภาพ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อใหผู้้สูงอายุได้พฒั สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี สป.

นาตนเองและมีส่วน ได้มีการพบปะแลกเปล่ียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งร่างกายและ (งานพฒันาชุมชน)

ร่วมในกิจกรรมทาง ประสบการณ์ จิตใจ

สังคม

๒ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพฒันาสตรี เพื่อสร้างความรัก สมาชิกครอบครัวที่เข้าร่วม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนครอบครัวที่ ครอบครัวที่ผ่าน สป.

และครอบครัว ความเข้าใจและความ โครงการได้ท ากิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรม การฝึกอบรมสา (งานพฒันาชุมชน)

สัมพนัธท์ี่ดีระหวา่ง ร่วมกัน มารถเปน็ต้นแบบ

สมาชิกในครอบครัว ทางสังคมและน า

ไปขยายผลได้

๓ ต่อเติมหอ้งน้ าอาคารเอนกประสงค์ เพือ่ให้ชุมชนมีห้อง ต่อเติมห้องน้ า ๔๐,๐๐๐ จ านวนผู้ใช้ประ ชุมชนมีห้องน้ า กองช่าง

ชุมชนปรีชาทอง-บา้นนาลึก น้ าใช้ในขณะจัดกิจ จ านวน ๑ ห้อง โยชน์จากห้องน้ า ใช้ในขณะจัด

(เสนอโดยชุมชนปรีชาทอง-บา้นนาลึก) กรรมต่าง ๆ กิจกรรม
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ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)



๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ ปรับปรุงต่อเติมทีอ่่านนสพ.หมู่บ้าน เพือ่ให้เกดิการใช้ประ ต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซม ๒๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ ชุมชนมีสถานที่ กองช่าง

ท้ายตลาดให้เป็นศูนย์อสม. โยชน์สาธารณะ ตามแบบของเทศบาลฯ ประชาชนในพืน้ที่ ประกอบกิจ

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใหม่) ร่วมกัน กรรมร่วมกัน

๕ ก่อสร้างที่ประชุมส าหรับชุมชน ณ เพือ่ให้เกดิการใช้ประ ต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซม ๒๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ ชุมชนมีสถานที่ กองช่าง

หลุมดับเพลิงเก่าบา้นทา้ยเรือ โยชน์สาธารณะ ตามแบบของเทศบาลฯ ประชาชนในพืน้ที่ ประกอบกิจ

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนพบิลูย์) ร่วมกัน กรรมร่วมกัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



๒.๒ แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจและการส่งเสริมกลุ่มอาชพี

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการรวม เพื่อใหป้ระชาชนใน ประชาชนมีรายได้ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จ านวนกลุ่มอาชีพ ช่วยลดรายจ่ายและ สป.

กลุ่มอาชีพของประชาชน ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย ในเขตเทศบาล เพิ่มรายได้ในครัว (งานพฒันาชุมชน)

(เสนอโดยชุมชนปรีชาทองฯ,ชุมชนโคก ลดรายจ่าย และใช้ ในครัวเรือน เรือนแก่ประชาชน

ยาง,ชุมชนวงัไทร,ชุมชนนาโพธฯ์,ชุมชน เวลาวา่งใหเ้ปน็ ชุมชนปรชีาทองฯ

ตลาดเกษตร,ชุมชนปาุชมพู,่ชุมชนตลาด ประโยชน์ : กลุ่มจักสาน,กลุ่ม

ใหม,่ชุมชนเขาน้อยฯ,ชุมชนวดัเทพนม ปุ๋ยหมัก น้ าหมัก 

เชือด,ชุมชนตลาดร่อน ๕๔-๖๐) น้ ายาเอนกประสงค์

กลุ่มท าขนม เบเกอร่ี

กลุ่มพาสเจอร์ไรส์

อาหารพื้นบา้น เล้ียงแพะ

ชุมชนบา้นโคกยาง

: กลุ่มอาชีพท าขนม

เคร่ืองแกง เคร่ือง

จักสาน เบเกอร่ี

ชุมชนบา้นวังไทร

: ปลูกผักสวนครัว

ผักพื้นบา้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

ชุมชนบา้นนาโพธิ์ฯ

: กลุ่มท าขนม

ชุมชนตลาดเกษตร

: เพาะพนัธุไ์ม้จ าหน่าย

ชุมชนบา้นปา่ชมพู่

: ท าน้ ายาเอนกประสงค์

 เล้ียงปลาดุก กลุ่มผลิตปุ๋ย

ปลูกเตยหอม ผัก

ชุมชนตลาดใหม่

: ขอสนับสนุนพนัธุป์ลา,ไก่

ฯลฯ วทิยากรด้านอาชีพ

ชุมชนบา้นเขาน้อย

: ส่งเสริมการเล้ียง

ไก่พนัธุพ์ื้นเมือง

ชุมชนเทพนมเชือด

: แปลงผักปลอดสารพษิ

ชุมชนตลาดรอ่นฯ

: กลุ่มแม่บา้นท าน้ ายาเอนกประสงค์
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๒ มหกรรมอาหารและของดีอ าเภอ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดงานมหกรรมอาหาร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของกลุ่มเปาู เศรษฐกิจในพื้นที่ดี กองสาธารณสุข

ร่อนพบิลูย์ ในทอ้งถิ่นและประชา และของดีอ าเภอร่อน หมายที่เข้าร่วม ส่งเสริมผู้ประกอบ และส่ิงแวดล้อม

สัมพนัธอ์าหารและ พบิลูย์ กิจกรรม การ และการบริการ

ของดีอ าเภอร่อน ที่ถูกสุขลักษณะ

พบิลูย์ใหเ้ปน็ที่รู้จัก ปลอดภยัแก่ผู้

บริโภค

๓ ต่อเติมหลังคา/กนัสาดตลาดสด เพือ่ให้เกดิการใช้ประ ต่อเติมปรับปรุงซ่อมแซม ๒๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ เกิดความสวยงาม กองสาธารณสุข

เทศบาลต าบลร่อนพบิูลย ์หมู่ ๗ โยชน์สาธารณะ กนั หลังคา กันสาดด้านหน้า ผู้ประกอบการและ และฝนไม่สาด และส่ิงแวดล้อม

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใหม่) ฝนสาดและเกดิ กว้าง ๘ ม. ยาว ๔๙๕ ม. ประชาชนในพืน้ที่ /กองช่าง

ความสวยงาม ตามแบบของเทศบาลฯ

๔ อุดหนุนกลุ่มนาทองอินทรีย์ เพือ่สร้างความเข้ม อุดหนุนงบประมาณ ๒๗,๕๘๐ ร้อยละของประชา สร้างงานและ สป.

(เสนอโดยชุมชนบ้านปรีชาทอง แข็งให้กลุ่มอาชีพ แก่กลุ่มนาทองอินทรย์ ชนในชุมชนทีเ่ข้า รายได้แก่ประชา (งานพฒันาชุมชน)

นาลึก) ของชุมชน ร่วมกลุ่มอาชีพ ชน

๕ จัดหาปูายประวัติถ้ าพระราหู เพือ่ประชาสัมพันธ์ จัดหาปูายประชาสัมพันธ์ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของนัก สถานทีท่่องเทีย่ว กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนวัดเทพนมเชือด) แหล่งท่องเทีย่ว ประวัติถ้ าพระราหู ท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึ้น เป็นทีรู้่จักใน

ให้เป็นทีรู้่จักโดย จ านวน 1 ปูาย วงกว้าง

ทัว่กัน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๖ กั้นตาข่ายเหล็กศูนย์ศสมช.หลัง เพือ่ให้เกดิการใช้ประ กั้นตาข่ายเหล็กบริเวณ ๑๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ ประชาชนมี กองช่าง

ตลาดสดรุ่งเรือง โยชน์สาธารณะ รอบศูนย์ศสมช. ประชาชนในพืน้ที่ สถานทีท่ า

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใน-จาน ร่วมกัน กิจกรรมร่วมกัน

เรียว)

๗ จา้งเหมาเขยีนแบบอาคารจ าหน่าย เพือ่ให้มีแบบอาคาร จ้างเหมาเขียนแบบ -                   ๑๑๘,๐๐๐ -                    การมีแบบอาคาร มีแบบอาคารจ า กองช่าง

สินค้า หมู่ ๑๒ จ าหน่ายสินค้าทีไ่ด้ อาคารจ าหน่าย ทีต่รงตามวัตถุประสงค์หน่ายสินค้าทีไ่ด้

มาตรฐาน สวยงาม สินค้า ๑ แห่ง มาตรฐาน

๘ กอ่สร้างอาคารจ าหน่ายสินค้า เพือ่ให้มีสถานทีจ่ า ก่อสร้างอาคาร -                   ๕,๙๐๐,๐๐๐ -                    ความพึงพอใจ มีอาคารจ าหน่าย กองช่าง

หมู่ ๑๒ หน่ายสินค้าทีไ่ด้ จ าหน่ายสินค้า ของผู้ประกอบการ สินค้าทีไ่ด้มาตร

มาตรฐาน สวยงาม  ๑ แห่ง และประชาชน ฐาน สวยงาม

ต่อผู้ประกอบการ ทีม่าใช้บริการ

และประชาชนที่มา

จับจ่ายใช้สอย
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๒.๓ แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิและการจัดระเบียบชมุชน

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ ส่งเสริมการปอูงกันและแก้ไขปญัหา เพื่อปอูงกันและเปน็  - จัดกิจกรรมรณรงค์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนผู้ติดยาเสพ ยาเสพติดในพื้นที่ สป.

ยาเสพติด ส่วนหนึ่งในการแก้ไข  - ส่งเสริมการบ าบดั ฟื้นฟู (เงินรายได้) (เงินรายได้) (เงินรายได้) ติดในพื้นที่ลดลง ลดลง (งานปอูงกนัฯ)

ปัญหายาเสพติด  ฯลฯ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)

ในท้องถิ่น

๒ ติดต้ังระบบโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV) เพื่อใหป้ระชาชนมี ติดต้ังระบบโทรทศัน์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ สถิติการเกิดอุบติัเหตุ ประชาชนมีความ สป.

ความปลอดภยัในชีวติ วงจรปดิ(CCTV) ในพื้นที่ และคดีความปลอด ปลอดภยัในชีวติ (งานปอูงกันฯ)

และทรัพย์สินมากขึ้น ทางร่วม ทางแยก และ ภยัในชีวติและทรัพย์ และทรัพย์สินมาก

หรือพื้นที่จุดเส่ียง จ านวน สินเทียบกับปีที่ ขึ้น สามารถควบ

12-14 จุดโดยประมาณ ผ่านมา คุมสภาพการจราจร

ได้ดียิ่งขึ้น
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๕ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  การเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ จัดการแข่งขันและจัดส่งกีฬาประเภท เพื่อสนับสนุนการเล่น จัดการแข่งขัน/จัดส่ง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ผลการแข่งขัน เกิดการพฒันา กองการศึกษา

ต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาแก่เด็ก เยาวชน นักกีฬาหรือทมีกีฬา นักกีฬาในทอ้งถิ่น

และประชาชน พฒันา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

สู่ความเปน็เลิศ รายการต่าง ๆ ที่ได้รับ

อนุมัติจากผู้บริหาร

๒ จัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชน  - จัดเวทกีารแสดง ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จ านวนกลุ่มเปาูหมาย เด็กเยาวชนเกิด กองการศึกษา

ตระหนักถึงความ  - จัดซุ้มนิทรรศการ ที่เข้าร่วมกิจกรรม กล้าคิด กล้าแสดง

ส าคัญและแสดงออก  - จัดกิจกรรมพฒันา ออกในส่ิงที่ถูกต้อง

อย่างสร้างสรรค์ การเด็กทกุด้าน ฯลฯ

๓ จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนและ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ จัดการแข่งขันกีฬา - ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ผลการแข่งขัน เกิดการพฒันานัก กองการศึกษา

ประชาชนเทศบาลต าบลร่อนพบิลูย์ เด็กเยาวชนประชาชน กรีฑาเด็ก เยาวชนและ กีฬาในทอ้งถิ่น

ใหแ้ข็งแรงใช้เวลาวา่ง ประชาชน  ในเขต

ใหเ้ปน็ประโยชน์ เทศบาล ๑ คร้ัง/ปี
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๔ ก่อสร้างลานกีฬาสวนปาุวดัเทพนมเชือด เพือ่ส่งเสริมการออก ก่อสร้างลานกีฬา ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ ประชาชนในชุมชน กองการศึกษา

(เสนอโดยชุมชนวดัเทพนมเชือด) ก าลังกายแก่เด็ก บริเวณสวนปาุวดัเทพ พึงพอใจของประชาชนใหค้วามสนใจใน

เยาวชนและประชา นมเชือด พร้อมติดต้ัง ในชุมชน การออกก าลังกาย

ชนในชุมชน เคร่ืองออกก าลังกาย มากขึ้น

และอุปกรณ์กีฬา

๕ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่ชุมชน เพือ่ส่งเสริมการออก จัดหาอุปกรณ์กีฬา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของความ ประชาชนในชุมชน กองการศึกษา

(เสนอโดยชุมชนวดัเทพนมเชือด, ก าลังกายแก่เด็ก แก่ประชาชนในชุมชน พึงพอใจของประชาชนใหค้วามสนใจใน

ชุมชนบา้นเขาน้อยฯ,ชุมชนโคกยาง) เยาวชนและประชา ต่าง ๆ ทั้ง 12 ชุมชน ในชุมชน การออกก าลังกาย

ชนในชุมชน มากขึ้น

๖ ก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกายและสนาม เพือ่ส่งเสริมการออก ปรับพื้นที่ใหเ้ปน็สถาน ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ ประชาชนในชุมชน กองการศึกษา

เด็กเล่นบริเวณตลาดโคกยาง ก าลังกายแก่เด็ก ที่ออกก าลังกายพร้อม พึงพอใจของประชาชนใหค้วามสนใจใน

(เสนอโดยชุมชนบา้นโคกยาง) เยาวชนและประชา อุปกรณ์เด็กเล่นและ ในชุมชน การออกก าลังกาย

ชนในชุมชน อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ มากขึ้น

๗ ถนนสายสุขภาพ,ลานกีฬา เพือ่ส่งเสริมการออก ปรับพืน้ทีใ่ห้เป็นถนน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของความ ประชาชนในชุมชน กองการศึกษา

(เสนอโดยชุมชนบ้านปุาชมพู,่ชุมชน ก าลังกายแก่เด็ก สายสุขภาพ,ลานกีฬา พึงพอใจของประ ใหค้วามสนใจใน

วัดเทพนมเชือด) เยาวชนและประชา ชาชนในชุมชน การออกก าลังกาย

ชนในชุมชน มากขึ้น
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๘ จัดหาพร้อมติดต้ังเคร่ืองออกก าลัง เพือ่ส่งเสริมการ จัดหาพร้อมติดต้ังเคร่ือง ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ ประชาชนในชุมชน กองการศึกษา

กายกลางแจ้ง ออกก าลังกายใน ออกก าลังกายกลางแจ้ง พึงพอใจของประ ใหค้วามสนใจใน

(เสนอโดยชุมชนตลาดใน ฯ) ชุมชน ณ หลังตลาดรุ่งเรือง ชาชนในชุมชน การออกก าลังกาย

พร้อมปรับพืน้ทีใ่ห้ มากขึ้น

เหมาะสม
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๓.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ ถ่ายทอด สืบสานกิจกรรมทางดา้นศาสนา ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ อุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจ เพื่อส่งเสริมประเพณี สนับสนุนงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม ร่วมกันอนุรักษแ์ละ กองการศึกษา

อันดีงามของทอ้งถิ่น ใหแ้ก่ ศาลเจ้าพระ108 กิจกรรม สืบสานประเพณี

ในการจัดงานประเพณี ของทอ้งถิ่น

ถือศีลกินเจ

๒ อุดหนุนประเพณีแหห่มฺรับ เพื่อส่งเสริมประเพณี สนับสนุนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม ร่วมกันอนุรักษแ์ละ กองการศึกษา

อันดีงามของทอ้งถิ่น เพื่อจัดขบวนแหห่มฺรับ กิจกรรม สืบสานประเพณี

แก่ อ.ร่อนพบิลูย์ ของทอ้งถิ่น

๓ จัดงานประเพณีสงกรานต์และวนั เพื่อส่งเสริมขนบธรรม   - จัดกิจกรรมสรงน้ า ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม สืบสาน อนุรักษป์ระ กองการศึกษา

กตัญญู เนยีมประเพณีอนัดีงาม พระพทุธรูป พระสงฆ์ กิจกรรม เพณีอันดีงาม ผู้สูง

ตระหนกัในคุณค่าของ รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ อายุ ครอบครัวและ

ผู้สูงอายุส่งเสริมความ ประกวดผู้สูงอายุ ชุมชนมีความสัม

สัมพนัธ์ของครอบครัว พนัธท์ี่ดีต่อกัน 

๔ จัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรม จัดใหม้ีการแสดง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม ร่วมกันอนุรักษแ์ละ กองการศึกษา

ประเพณีลอยกระทง จัดประกวดกระทง กิจกรรม สืบสานประเพณี

เกิดการมีส่วนร่วมใน จัดประกวดธดิานพมาศ ใหค้งอยู่สืบไป

การจัดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๕ อุดหนุนงานประเพณีลากพระ เพื่อเปน็การส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณ จ านวนผู้เข้าร่วม ร่วมกันอนุรักษแ์ละ อ.ร่อนพบิลูย์

และอนุรักษว์ฒันธรรม เพื่อใช้ในงานประเพณี กิจกรรม สืบสานประเพณี วดัเทพนมเชือด

ประเพณีอันดีงามของ ลากพระแก่หน่วยงาน ของทอ้งถิ่น วดัพศิาลนฤมิต

ทอ้งถิ่น ต่าง ๆ ดังนี้ วดัจีบประดิษฐ์

1) อ.ร่อนพบิลูย์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ วดัสุวรรณรังษี

2) วดัเทพนมเชือด ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ วดัเขาน้อย

3) วดัพศิาลนฤมิต ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

4) วดัจีบประดิษฐ์ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

5) วดัสุวรรณรังษี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

6) วดัเขาน้อย ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๖ จัดงานวนัขึ้นปใีหม่ เพื่อใหป้ระชาชนได้ จัดใหม้ีการท าบญุ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม เกิดความเปน็สิริ กองการศึกษา

ร่วมกันท าบญุตักบาตร ตักบาตรเนื่องในโอกาส กิจกรรม มงคลแก่ผู้ร่วมกิจ

เนื่องในวนัขึ้นปใีหม่ วนัขึ้นปใีหม่ กรรม

เกิดความเปน็สิริมงคง

๗ ประเพณีแหผ้่าขึ้นธาตุ เพื่อร่วมกันรักษาขนบ เข้าร่วมกิจกรรมแหผ้่า ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม ร่วมกันอนุรักษแ์ละ กองการศึกษา

ธรรมเนียม ประเพณี ขึ้นธาตุในวนัมาฆบชูา กิจกรรม สืบสานประเพณี

วฒันธรรมอันดีงามของ ณ วดัพระมหาธาตุ ฯ ของทอ้งถิ่นให้

จังหวดันครศรีธรรมราชและวดัเขาน้อย คงอยู่สืบไป
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๘ อุดหนุนโครงการแหผ้่าขึ้นธาตุ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ สนับสนุนงบประมาณ ๙,๕๐๐ ๙,๕๐๐ ๙,๕๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม ร่วมกันอนุรักษแ์ละ อ.ร่อนพบิลูย์

ประเพณีอันเปน็เอก แก่อ.ร่อนพบิลูย์ กิจกรรม สืบสานประเพณี

ลักษณ์ของจังหวดั เพื่อด าเนินโครงการ ของทอ้งถิ่น

นครศรีธรรมราช

๙ จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม - เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

จริยธรรม เยาวชนมีทักษะใน ธรรมจริยธรรม กิจกรรม เกิดการเรียนรู้

การด ารงชีวิตและ และมีทักษะใน

สามารถปรับตัวให้ การด ารงชีวิต

เข้ากับสังคมได้ มากขึ้น

อย่างมีความสุข

๑๐ จัดงานรัฐพธิต่ีาง ๆ เพื่อใหก้ารจัดงานรัฐ จัดเตรียมการด าเนิน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของงานพธิี การด าเนินงานรัฐ สป.

พธิดี าเนินไปด้วยความ งานเพื่อจัดงานรัฐพธิี ที่ด าเนนิการได้ส าเร็จ พธิต่ีางๆมีความ (งานธรุการ)

เรียบร้อย แสดงออก ต่างๆ เช่น วนัปยิมหา สมบรูณ์ เรียบร้อยถูกต้อง 

ถึงความจงรักภกัดี ราช วนัเฉลิมพระชนม เหมาะสมตามพธิี

พรรษา ฯลฯ การ

๑๑ ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น(กลอง เพือ่ส่งเสริมการละ สนับสนุนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ จ านวนคร้ังของ เกิดการสืบสาน กองการศึกษา

ยาวบ้านท้ายเรือ) เล่นพืน้บ้านท้องถิ่น กลุ่มกลองยาวบ้านท้าย การแสดงกลอง การละเล่นพืน้

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนพิบูลย)์ เรือ ยาวต่อปี บ้าน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๒ การท่องเทีย่วเชงิอนุรักษ์

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน

๔.๑ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้ า ระบบคมนาคมขนส่งให้สะดวกและครอบคลุมทุกพ้ืนที่

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ ท าเนินลูกระนาด เพือ่ลดอัตราการเกิด  - ตลอดแนวหน้า ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อัตราการเกิดอุบัติ สามารถลดอัตรา กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบา้นตลาดเกษตร, อุบัติเหตุจากการขับ สหกรณ์เขาน้อย เหตุในชุมชน การเกิดอุบัติเหตุ

เขาน้อยศาลาจาก,วงัไทร,นาโพธิฯ์, ขี่พาหนะต่าง ๆ  - สามแยกบ้าน ได้

ตลาดร่อนพบิลูย์และชุมชนบา้นปรีชา นายวุฒิ(ศาลาจาก)

ทอง-นาลึก)  - ชุมชนวังไทร

ตลอดสาย

 - หน้าบ้านปูานาง

(นาโพธิ)์

 - ถนนสายหลัง

ศาลเจ้าพระ108

 - หน้าบ้านครูแต้ว

ตลาดเกษตร

 - หน้าเมรุวัดพิศาล

นฤมิต
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

 - หน้าสหกรณ์ถงึซ.

ในวัดพศิาลฯ จดบ้าน

นายสมภาส พบิูลย์

 - ภายในชุมชนบ้าน

ปรีชาทอง-นาลึก ๙ จดุ

 - หน้าบ้านร.อ.สมศักด์ิ

จดถนนเขาชุมทอง

 - สายสะพานท้ายเรือ

 ถึงคาร์แคร์ ๕ จุด

ฯลฯ
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๒ โครงการบ ารุงรักษาระบบระบาย เพือ่เป็นการปูองกัน ขุด ลอก ท าความ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การระบายและ กองช่าง/

น้ าภายในเขตเทศบาล ไม่ให้ท่อ คู คลอง สะอาดคูระบายน้ า พึงพอใจของประ ไหลเวียนของน้ า กอง

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดใหม่ รางระบายน้ าอุดตัน คลอง ทอ่ รางระบาย ชาชนในพืน้ที่ เป็นไปอย่างมี สาธารณสุข ฯ

,สุวรรณรังษ,ีบ้านวังไทร,บ้านนา และต้ืนเขิน ปูองกัน น้ าภายในเขตเทศบาล ประสิทธิภาพ

โพธิ์,บ้านตลาดใน-จานเรียวและ น้ าท่วมขังในฤดูฝน บ้านปรีชาทอง:หน้าบ้าน ไม่เกิดน้ าท่วมขัง

บ้านปรีชาทอง ฯ,บ้านป่าชมพู่) นางวิโรจน์-บ้านครูมัน ในฤดูฝน

บ้านวังไทร:ปุาสาคูหลัง

บ้านยายมูล,หน้าบ้าน

โกชิด,สายทุง่โหม๊ะ

บ้านป่าชมพู่:จากส่ีแยก

ร่อนพิบูลย-์สะพานเลือก

บ้านนาโพธิ:์จากวังไทร

นาโพธิ-์หนองคูขัน

(ริมทางรถไฟ)

สุวรรณรังษี:จากสะพาน

โคกยางถึงบ้านนางร่วง

ตลาดใน:หลังตลาดรุ่ง

เรืองพร้อมฝาครอบคู
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ ก่อสร้างถนนสายหอตาเขาแดง เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างบุกเบิกถนน ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญ กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนพิบูลย)์ ถนนที่ได้มาตรฐาน ความกว้าง ๔ ม. ตาม พึงพอใจของประ จรมีความสะดวก

ใช้คมนาคมสัญจร แบบแปลนของเทศบาล ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากขึ้น

๔ ก่อสร้างถนนสายปูาพร้อยถึงแสวง เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างบุกเบิกถนน ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญ กองช่าง

คาร์แคร์ ถนนที่ได้มาตรฐาน ความกว้าง ๔ ม. ตาม พึงพอใจของประ จรมีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนพิบูลย)์ ใช้คมนาคมสัญจร แบบแปลนของเทศบาล ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากขึ้น

๕ ก่อสร้างถนนทางเข้าหลุมขยะถึง เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล.ผิว ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญ กองช่าง

คาร์แคร์ ถนนที่ได้มาตรฐาน จราจรกว้าง ๔ ม. พึงพอใจของประ จรมีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนพิบูลย)์ ใช้คมนาคมสัญจร ยาว ๘๐๐ ม. ตามแบบ ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากขึ้น

แปลนของเทศบาล

๖ ก่อสร้างถนนสายหลุมขยะถึงบ้าน เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล.ผิว ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญ กองช่าง

สท.เล็ก ถนนที่ได้มาตรฐาน จราจรกว้าง ๔ ม. พึงพอใจของประ จรมีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนพิบูลย)์ ใช้คมนาคมสัญจร ยาว ๔๐๐ ม. ตามแบบ ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากขึ้น

แปลนของเทศบาล

๗ ก่อสร้างถนนคสล.รอบหลุมท้ายเรือ เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญ กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนพิบูลย)์ ถนนที่ได้มาตรฐาน ๒ ม.  ยาว ๔๐๐ ม. พึงพอใจของประ จรมีความสะดวก

ใช้คมนาคมสัญจร ตามแบบของเทศบาล ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากขึ้น
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๘ บกุเบกิถนนสายบา้นปาูต้ัง - คล่ืนFM เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างบกุเบกิถนน ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญ กองช่าง

๑๐๓.๕๐ ถนนที่ได้มาตรฐาน กว้าง ๔ เมตร พึงพอใจของประ จรมีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบ้านปรีชาทองฯ) ใช้คมนาคมสัญจร ความยาว ๒๐๐ เมตร ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากขึ้น

๙ บุกเบิกถนนคสล.สายหลังบ้าน เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างบกุเบกิถนนคสล. ๔๘,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญ กองช่าง

ผู้ใหญ่รวยจนสุดถนน ถนนที่ได้มาตรฐาน ความยาว ๔๐ เมตร พึงพอใจของประ จรมีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบ้านปรีชาทองฯ) ใช้คมนาคมสัญจร กว้าง ๔ เมตร ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากขึ้น

๑๐ ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาย เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล. ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญ กองช่าง

เหิม - บ้านนางวาสนา ถนนที่ได้มาตรฐาน ความยาว ๒๕ เมตร พึงพอใจของประ จรมีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบ้านปรีชาทองฯ) ใช้คมนาคมสัญจร กว้าง ๔ เมตร ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากขึ้น

๑๑ ก่อสร้างถนนสายควนศรีถึงบ้าน เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างบุกเบิกกว้าง๔ ม. ๘๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญ กองช่าง

นางร่วง ศรีรักษา ถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบทีเ่ทศบาล พึงพอใจของประ จรมีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนสุวรรณรังษ)ี ใช้คมนาคมสัญจร ก าหนด ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากขึ้น

๑๒ ก่อสร้างจุดกลับรถและทางเท้า เพื่อใหป้ระชาชน ก่อสร้างจุดกลับรถและ ๒๘๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญ กองช่าง

บริเวณศาลเจ้าพระ ๑๐๘ คมนาคมสัญจร ทางเท้าบริเวณศาลเจ้า พึงพอใจของประ จรมีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนตลาดร่อนพิบูลย)์ อย่างสะดวกสบาย พระ๑๐๘ ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากขึ้น
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(บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ ก่อสร้างคูระบายน้ าในชุมชนบ้าน เพื่อใหก้ารระบายน้ า ก่อสร้างท่อระบาย ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การระบายน้ ามี กองช่าง

ปุาชมพู่ มีประสิทธภิาพ ลด น้ าตามแบบแปลน พึงพอใจของประ ประสิทธิภาพ

(เสนอโดยชุมชนบ้านปุาชมพู)่ ปญัหาน้ าทว่มขัง ของเทศบาล 5 จุด ชาชนในพืน้ที่ มากขึ้น

 -ซ.บ้านจ่าเกษม

 -ซ.พูนทรัพย์

 -ซ.บ้านลุงเชือบ

 -ซ.บ้านปูาแดง

 -ซ.ศาลาขี้เหล็ก

๑๔ ก่อสร้างคูระบายน้ าแนวถนนใต้ เพื่อใหก้ารระบายน้ า ก่อสร้างท่อระบาย ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การระบายน้ ามี กองช่าง

สายไฟแรงสูงจากสามแยกหน้า มีประสิทธภิาพ ลด น้ าตามแบบแปลน พึงพอใจของประ ประสิทธิภาพ

บ้านร.อ.สมศักด์ิจดถนนเขาชุมทอง ปญัหาน้ าทว่มขัง ของเทศบาลตลอดแนว ชาชนในพืน้ที่ มากขึ้น

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดเกษตร)

๑๕ ก่อสร้างคูระบายน้ าทางเข้าโรงยาง เพื่อใหก้ารระบายน้ า ก่อสร้างท่อระบาย ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การระบายน้ ามี กองช่าง

โกศักด์ิพร้อมท าถนนเชื่อมต่อ มีประสิทธภิาพ ลด น้ าตามแบบแปลน พึงพอใจของประ ประสิทธิภาพ

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดเกษตร) ปญัหาน้ าทว่มขัง ของเทศบาล ชาชนในพืน้ที่ มากขึ้น

๑๖ ก่อสร้างถนนคสล.ซ.บ้านนายจ าปี เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล. ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญ กองช่าง

พัฒนทรัพย์ ถนนที่ได้มาตรฐาน ความยาว ๕๐ เมตร พึงพอใจของประ จรมีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดเกษตร) ใช้คมนาคมสัญจร กว้าง ๔ เมตร ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากขึ้น
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(บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ ซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล เพื่อใหป้ระชาชนมี ซ่อมแซมถนนภายใน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง/

(เสนอโดยชุมชนบา้นปาุชมพู,่ชุมชน ถนนที่ได้มาตฐานใน เขตเทศบาลที่ช ารุด พงึพอใจของประ มีความสะดวก กอง

สุวรรณรังษี,เทพนมเชือด,ตลาดร่อน การคมนาคมสัญจร ทรุดโทรม เปน็หลุม ชาชนในพื้นที่ ปลอดภยัมากยิ่งขึ้น สาธารณสุข ฯ

พบิลูย์ ไปมา เปน็บอ่ ใหอ้ยู่ในสภาพ

 -สายหน้าบา้นนางพลัด

และในชุมชนปุาชมพู่

 - หน้าบ้านหมวดนาจ

 - ทางเข้าวัดสุวรรณรังษี

 - หน้าบ้านอ.นิคมถึง

บ้านนางฝูาย ชูศรี

 - หน้าบ้านอ.นิคมถึง

บ้านนายส านวน ประ

สงค์สุข

 - หน้าบ้านนางเคล่ือน

ช่วยพนังถึงบ้านนางร่วง

ศรีรักษา

 - บ้านศาลาจาก พร้อม

ท่อบล็อค 3 จุด
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๑๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ ก่อสร้างถนนคสล. -                  -                   ๒,๖๘๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคม กองช่าง

บริเวณรอบหลุมขยะเทศบาล ม.๑๒ ใช้สัญจรไปมาได้อย่าง ขนาดกวา้ง ๔.๕๐ ม. พึงพอใจของประ มีความสะดวก

สะดวก ยาว ๑,๑๙๕ ม. ชาชนในพืน้ที่ ปลอดภัยมากขึ้น

๑๙ ก่อสร้างรางระบายน้ าสายหน้าบา้น เพื่อใหก้ารระบายน้ า ก่อสร้างรางระบาย ๓๐๐,๐๐๐ -                  -                  ร้อยละของความ การระบายน้ า กองช่าง

โกเคว มปีระสิทธิภาพลดปญัหา น้ ารูปตัวว ีความ พึงพอใจของประ มีประสิทธิภาพ

น้ าทว่มขัง ยาว ๓๗ เมตร ชาชนในพืน้ที่ มากขึ้น

๒๐ ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียมคสล.ผ่านถนน เพื่อใหก้ารระบายน้ ามี ขนาดกวา้ง ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๙๖๐,๐๐๐ -                  -                  ร้อยละของความ การระบายน้ า กองช่าง

กรมทางหลวงสายร่อนพบิลูย์ - ทุ่งสง ประสิทธิภาพลดปญัหา ๙.๐๐ เมตรชนิด ๒ ช่องทาง พึงพอใจของประชาชนมีประสิทธิภาพ

บริเวณหน้าสถานที่ก่อสร้างส านักงาน น้ าทว่มขัง ซ้ายขวา (สองฝ่ังถนน) ในพืน้ที่ มากขึ้น

เทศบาลแหง่ใหม่ ม.๑๓

๒๑ ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียมคสล.ถนน เพื่อใหก้ารระบายน้ าใน กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมคสล. -                  ๒๐๕,๐๐๐ -                  ร้อยละของความ การระบายน้ า กองช่าง

สายคลองเลียบรางรถไฟ เขตเทศบาลมปีระสิทธิ ขนาด (๑.๕*๑.๕)+ พึงพอใจของประชาชนมีประสิทธิภาพ

(บา้นวงัไทร)  ม. ๗ ภาพลดปญัหาน้ าทว่มขัง (๑.๕*๑.๕)เมตร ในพืน้ที่ มากขึ้น

 ยาว ๖.๐๐ เมตร

๒๒ โครงการร้ือถอนอาคารสุขาภบิาลเก่า เพื่อใหเ้ปน็ไปตามแนว ร้ือถอนอาคารสุขาภบิาล ๒๐๐,๐๐๐ -                    -                    ร้อยละของความ ลดความเส่ียงจาก กองช่าง

หมู่ ๑๒ ทางปฏบิติัของกรมธนา เก่า ตามที่เทศบาล พงึพอใจของประชาชนอันตรายที่อาจเกิด

รักษ์ ก าหนด ในพื้นที่ จากอาคารเก่า
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(บาท) (บาท) (บาท)

๒๓ ก่อสร้างถนนรอยต่อบ้านหูด่าน เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

จากวัดพิศาลจดเขตอบต. ถนนที่ได้มาตรฐาน ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม.ตาม พงึพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดเกษตร) ใช้คมนาคมสัญจร แบบทีเ่ทศบาลก าหนด ชาชนในพื้นที่ ปลอดภยัมากขึ้น

๒๔ ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายชม เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

บ้านหนองเป็ด ถนนที่ได้มาตรฐาน ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. ตาม พงึพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบ้านเขาน้อยฯ) ใช้คมนาคมสัญจร แบบทีเ่ทศบาลก าหนด ชาชนในพื้นที่ ปลอดภยัมากขึ้น

๒๕ บุกเบิกถนนสายบ้านนายเชษ เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

คงมากจดสายน้ าตกแม่เศรษฐี ถนนที่ได้มาตรฐาน ๔ ม. ตามแบบทีเ่ทศบาล พงึพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบ้านเขาน้อยฯ) ใช้คมนาคมสัญจร ก าหนด ชาชนในพื้นที่ ปลอดภยัมากขึ้น

๒๖ ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนาง เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง ๓๒๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

เลียบ นางเปลียว ถนนที่ได้มาตรฐาน ๔ ม.ยาว ๔๐๐ ม. ตาม พงึพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบ้านนาโพธิ ์ฯ) ใช้คมนาคมสัญจร แบบทีเ่ทศบาลก าหนด ชาชนในพื้นที่ ปลอดภยัมากขึ้น

๒๗ ถมไหล่ทางสายบ้านวังไทร - นา เพือ่ให้ประชาชนมี ถมไหล่ทางสายวังไทร ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

โพธิ ์- หนองคูขัน ความปลอดภัยใน  - นาโพธิ ์- หนองคูขัน พงึพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนบ้านนาโพธิ ์ฯ) การคมนาคมสัญจร (ริมทางรถไฟ) ชาชนในพื้นที่ ปลอดภยัมากขึ้น

๒๘ ถมหินถนนหลังวัดสุวรรณรังษี เพือ่ให้ประชาชนมี ถมหินถนนหลังวัด ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

ทะลุปากทางสวนเลา บ้านนายโชติ ความปลอดภัยใน สุวรรณรังษีในจุดที่ พงึพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนสุวรรณรังษ)ี การคมนาคมสัญจร ก าหนด ชาชนในพื้นที่ ปลอดภยัมากขึ้น
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๒๙ ก่อสร้างถนนซอยเข้าบ้านนายจิตร เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างบุกเบิกถนน ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

 - สวน ถนนที่ได้มาตรฐาน ตามแบบทีเ่ทศบาล พงึพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนโคกยาง) ใช้คมนาคมสัญจร ก าหนด ชาชนในพื้นที่ ปลอดภยัมากขึ้น

๓๐ ก่อสร้างถนนสายปุาปาล์มถึงบ้าน เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างบุกเบิกถนน ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

นายพัน  มั่นคง ถนนที่ได้มาตรฐาน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. พงึพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนโคกยาง) ใช้คมนาคมสัญจร ตามแบบเทศบาลก าหนด ชาชนในพื้นที่ ปลอดภยัมากขึ้น

๓๑ ขยายถนนฝ่ังติดก าแพงร.ร.ชุมชน เพือ่ให้ประชาชนมี ขยายถนนพืน้ทีร่วม๒๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

วัดสุวรรณรังษี ความปลอดภัยใน ตร.ม. ตามแบบที่ พงึพอใจของประ มีความสะดวก

(เสนอโดยชุมชนสุวรรณรังษ)ี การคมนาคม เทศบาลก าหนด ชาชนในพื้นที่ ปลอดภยัมากขึ้น

๓๒ ก่อสร้างถนนคสล.สายหมู่บ้าน เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล. ๓๗๔,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

ประชานิเวศน์ ๒ ถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. พงึพอใจของประ มีความสะดวก

ใช้คมนาคมสัญจร ยาว ๑๗๐ ม. หนา ชาชนในพื้นที่ ปลอดภยัมากขึ้น

๐.๑๕ ม. 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๓ ก่อสร้างถนนคสล.สายนายนิรันดร์ เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างถนนคสล. ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

 - โรงรมยาง หมู่ ๗ ถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. พงึพอใจของประ มีความสะดวก

(ต่อจากของเดิม) ใช้คมนาคมสัญจร ยาว ๖๘ ม. หนา ชาชนในพื้นที่ ปลอดภยัมากขึ้น

๐.๑๕ ม. 

๓๔ ก่อสร้างบุกเบิกถนนสายบ้าน เพื่อใหป้ระชาชนมี ก่อสร้างบุกเบิกถนนหิน ๗๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การคมนาคมสัญจร กองช่าง

นายเสวียน หมู่ ๗ ถนนที่ได้มาตรฐาน คลุก ผิวจราจรกว้าง พงึพอใจของประ มีความสะดวก

ใช้คมนาคมสัญจร ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๐ ม. ชาชนในพื้นที่ ปลอดภยัมากขึ้น

๓๕ ขุดลอกพร้อมติดต้ังคันดิน เพือ่ให้มีการระบาย ขุดลอกพร้อมติดต้ังคัน ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ การระบายน้ ามี กองช่าง

ล าเหมืองสาธารณะบ้านนาลึก น้ าทีม่ีประสิทธิ ดิน ระยะทางรวม พงึพอใจของประ ประสิทธภิาพมาก

หมู่ ๗ ภาพมากขึ้น ๔๐๐ ม. ตามแบบแปลน ชาชนในพื้นที่ ยิ่งขึ้น

ของเทศบาลต าบลร่อน

พิบูลย์
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



๔.๒ แนวทางการพัฒนาดา้นการปรับปรุง ขยายเขตและตดิตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทัว่ถึง

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนมี อุดหนุนงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ ประชาชนมีไฟฟูา กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบา้นปาุชมพู,่ชุมชนบา้น ไฟฟูาสาธารณะใช้ แก่กฟภ.ร่อนพบิลูย์ พึงพอใจของประ ใช้อย่างทัว่ถึง

ตลาดเกษตร,ชุมชนบา้นโคกยาง,ชุมชน อย่างทัว่ถึง ในการขยายเขตไฟ ชาชนในพืน้ที่

บา้นเขาน้อย ศาลาจาก,ชุมชนวังไทร, ฟูาสาธารณะ

ชุมชนบา้นตลาดใน จานเรียว,ชุมชน  - ถนนคอนกรีต

บ้านตลาดใหม่) หลังวัดพิศาลฯ

 - ถนนคอนกรีต

เลียบก าแพงร.ร.วัด

พิศาล ด้านทิศใต้

 - โรงอิฐสมหมาย

ไปถึงหน้าบา้นตาครุฑ

 - แถวบา้นนายสวสัด์ิ

วีระประเสริฐกุล

 - หน้าบา้นหนองจิก

 - ทางเข้าวัดจีบประดิษฐ์

 - ถนนหน้าโรงบม่ยาง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ชุมชนบา้นปาุชมพู่

 - ถนนสายเขากิ่ว

 - ถนนสายวงัไทรเก่า

๒๐๐ เมตร

 - ถนนหลังตลาดรุ่ง

เรือง,ตลาดใน

 - ซอยบ้านหมอเอี่ยม

จดท้ายตลาดใหม่

(๑๔ ครัวเรือน)

 - สายทวีวัฒนา

 - บ้านนายวิทยา ด า

เผือก(สามแยกบ้านนาย

วุฒิ)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๒ เพิม่จุดติดต้ังหลอดไฟสาธารณะ เพือ่เพิม่แสงสว่าง เพิม่จุดติดต้ังไฟส่อง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของความ ประชาชนมีไฟฟูา กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบ้านปุาชมพู,่ชุมชน ในชุมชน สว่างในชุมชน จุดเส่ียง พึงพอใจของประ ส่องสว่างอย่าง

บ้านนาโพธิ ์ฯ) หรือทีร้่องขอ ชาชนในพืน้ที่ ทัว่ถึง

 - ชุมชนบ้านปุาชมพู่

 - หน้าบ้านปูาใย

ระหว่างบ้านตลาดใหม่

และบ้านนาโพธิ์
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



๔.๓ แนวทางการพัฒนา-จัดหาน้ าเพ่ือใชใ้นการอุปโภคบริโภค

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค เพือ่ให้ประชาชนมี จัดหาพร้อมติดต้ัง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ ประชาชนมีน้ า กองช่าง/

บริโภค น้ าอุปโภคบริโภค  -ถังกรองสนิมเหล็ก พึงพอใจของประ สะอาดอปุโภค สป.

(เสนอโดยชุมชนสุวรรณรังษ,ีชุมชน อย่างเพียงพอ ขนาด ๑๒ คิว (ชุมชนสุวรรณรังษ)ี ชาชนในพืน้ที่ บริโภคอยา่งเพยีง (งานพฒันาชุมชน)

โคกยาง,ชุมชนวังไทร,ชุมชนบ้าน ชุมชนโคกยาง  -เคร่ืองกรองน้ าด่ืม พอทุกครัวเรือน

เขาน้อยศาลาจาก,ชุมชนบ้าน ชุมชน ๒ เคร่ือง

ตลาดเกษตร,ชุมชนบ้านปรีชาทอง ชุมชนวังไทร  - เคร่ืองกรองน้ าบาดาล

นาลึก,ชุมชนบ้านตลาดใหม)่ จ านวน ๑ เคร่ือง

ชุมชนบ้านเขาน้อยฯ  - เคร่ืองกรองน้ า

จ านวน ๑ เคร่ือง

ชุมชนตลาดเกษตร  - แทงค์น้ า/ถงัเกบ็น้ า

ณ ศาลาเอนกประสงค์

ชุมชน ๑ แทงค์/ถงั

ชุมชนปรีชาทอง  ฯ  - เคร่ืองกรองน้ า

จ านวน ๑ เคร่ือง

ชุมชนตลาดใหม่  - เคร่ืองกรองน้ า

ชนิดหยอดเหรียญ 

จ านวน ๑ เคร่ือง
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

ชุมชนตลาดใน ฯ  - เคร่ืองกรองน้ า ณ

ศาลาสปสช.

๒ ขยายเขตประปา เพือ่ให้ประชาชนมี สนับสนุนงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ ประชาชนมีน้ าสะ กองช่าง

(เสนอโดยชุมชนบ้านตลาดร่อน น้ าอุปโภคบริโภค แก่กปภ.ในการขยาย พึงพอใจของประ อาดอปุโภคบริ

พิบูลย,์ชุมชนบ้านตลาดใหม,่ชุมชน อย่างเพียงพอ เขตประปา ดังนี้ ชาชนในพืน้ที่ โภคอยา่งเพยีงพอ

บ้านโคกยาง)  - จากปาุมะพร้าว-คาร์แคร์ ทุกครัวเรือน

  - ชุมชนบา้นโคกยางเลียบ

ถนนรถไฟ (วางระบบ

ประปา)

 - ชุมชนบ้านตลาดใหม่

(วางท่อเมนน้ าประปา)

ฯลฯ  และตามที่ได้มี

การร้องขอ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



๔.๔ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบการวางผังเมอืง สวนสาธารณะและการปรับปรุงภูมทิัศน์ในท้องถ่ิน

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล เพือ่ให้เทศบาล  - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ สภาพภูมิทัศน์ กองช่าง

ต าบลร่อนพิบูลย์มี ถนนสายต่างๆในเขต ประชาชนต่อ ของเทศบาลมี

สภาพภูมิทัศน์ที่ เทศบาล เช่น สาย สภาพภูมิทัศน์โดย ความสวยงามเปน็

สวยงาม ทางเข้าตลาดร่อนพิ รวม ระเบียบเรียบร้อย

บูลย,์สายร่อนพิบูลย์

 - เขาชุมทอง ฯลฯ

พร้อมประดับไฟ

สวยงาม

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ

เขาวัดเทพนมเชือด

เป็นถนนคนเดิน

ฯลฯ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๒ ติดต้ังปาูยจ ากัดน้ าหนักรถบรรทกุใน เพื่อปอูงกันการบรร จัดหาและติดต้ังปาูย ๒๐,๐๐๐ ความพงึพอใจของ สามารถยืดอายุการ กองช่าง

เขตชุมชน (เสนอโดยชุมชนบา้นตลาด ทกุเกินกวา่ที่กฎหมาย จ ากัดน้ าหนักรถบรรทกุ ประชาชนในชุมชน ใช้งานถนน

เกษตร,ชุมชนบา้นปาุชมพู)่ ก าหนดและช่วยรักษา จ านวนชุมชนละ ๑ ปาูย สาธารณะได้

สภาพถนน

๓ จัดหาและติดต้ังปูายชื่อซอยต่างๆ เพือ่ให้เกิดความ จัดหาและติดต้ังปูาย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพงึพอใจของ ตรอก/ซอยต่างๆ กองช่าง

ในชุมชน เป็นระเบียบเรียบ ชื่อซอยต่าง ๆ ในชุมชน ประชาชนในชุมชน มีความเป็น

(เสนอโดยชุมชนบ้านปุาชมพู,่ชุมชน ร้อย สวยงาม ระเบียบ

บ้านตลาดใน จานเรียว)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)
ผลที่คาดว่าจะ
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หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่๕ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่๕ การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทีด่ี

๕.๑ แนวทางการพัฒนาสร้างระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัตงิานทีม่ปีระสิทธิภาพ

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฎบิติั จัดหาเคร่ืองปร้ินเตอร์ ความพงึพอใจของ การปฏบิติังานมี กองการศึกษา

งานด้านเอกสาร จ านวน ๖ เคร่ือง เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ความสะดวก สป.

ทดแทนเคร่ืองเก่า  - กองการศึกษา ๗,๙๐๐ งาน รวดเร็วและมี กองช่าง

ทีม่ีอายุการใช้งาน  - สป.(งานธุรการ, ๓,๓๐๐ ประสิทธิภาพ กอง

นานหรือเส่ือม ฝุายวิชาการ) ๓,๓๐๐ สาธารณสุข ฯ

สภาพ  - กองสาธารณสุข ๒ ตัว ๔๐,๐๐๐

 - กองช่าง 

เคร่ืองส ารองไฟ 1 เคร่ือง ๑๒,๐๐๐

 - กองสาธารณสุข ฯ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC

จ านวน ๒ ชุด ๔๐,๐๐๐

 - กองช่าง PC ๑ ชุด ๒๙,๐๐๐

 - จอภาพ ๒ จอ ๖,๖๐๐

(ช่าง,สธ.)
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๒ จัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประ ๑๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ การปฏิบัติงาน กอง

งาน เช่น การประ สงค์ ขนาด ๖๐*๑๕๐* เจ้าหน้าทีแ่ละ มีความสะดวก สาธารณสุข ฯ

ชุม อบรม ทัง้ใน ๗๕ ซ.ม. จ านวน ๔ ตัว ประชาชนทีรั่บ และมีประสิทธิ

และนอกสถานที่ บริการ ภาพ

๓ จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ ๑๐,๐๐๐ ความพงึพอใจของ การปฏบิติังานมี กอง

งานพิมพ์เอกสาร ขนาด ๔ ฟุต จ านวน เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ความสะดวก สาธารณสุข ฯ

๒ ตัว งาน และมี

ประสิทธิภาพ

๔ จัดซ้ือเก้าอี้ท างานหุม้เบาะหนัง เพือ่ใช้ในการปฏิบัติ จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน ๕,๐๐๐ ความพงึพอใจของ การปฏบิติังานมี กอง

สีด า งาน หุม้เบาะหนัง สีด า เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ความสะดวก สาธารณสุข ฯ

จ านวน ๒ ตัว งาน และมี

ประสิทธิภาพ

๕ จัดซ้ือเคร่ืองเสียงประจ ารถบรรทุก เพือ่ใช้ประชาสัม จัดซ้ือเคร่ืองเสียงพร้อม ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของการ การรับรู้ข้อมูล กอง

ขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๘๐๖ พันธ์ข้อมูลข่าวสาร ติดต้ัง จ านวน ๑ ชุด รับรู้ข้อมูลข่าว ข่าวสารของประ สาธารณสุข ฯ

ได้อย่างทัว่ถึง สารของประชาชน ชาชนเพิม่มากขึ้น

ทีเ่พิม่มากขึ้น
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๖ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ เพือ่ให้การปฏิบัติ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณขยะตก การเก็บ ขนขยะ กอง

งานเก็บขนขยะมี ชนิดอัดท้าย ดันขยะด้วย ค้างในพืน้ที่ มีประสิทิภาพ สาธารณสุข ฯ

ประสิทธิภาพ ระบบไฮดรอลิก ความจุ มากขึ้น

มากยิ่งขึ้น ไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม.

๖ ล้อ ดีเซล จ านวน

๑ คัน

๗ จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควันหรือ เพือ่ใช้ในการพ่นลูก จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอก ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้ปุวยโรค เทศบาลปราศ กอง

ละอองฝอย น้ ายุงลาย ซ่ึงเป็น ควันหรือละอองฝอย ไข้เลือดออก จากโรคไข้เลือด สาธารณสุข ฯ

บ่อเกิดของโรคไข้ จ านวน ๒ เคร่ือง ออก

เลือดออก

๘ จัดซ้ือเคร่ืองอัดจารบี เพือ่ใช้อัดจารบีให้ จัดซ้ือเคร่ืองอัดจารบี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ความพงึพอใจของ การปฏบิติังานมี กอง

กับรถบรรทุกขยะ จ านวน ๑ เคร่ือง เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ความสะดวก สาธารณสุข ฯ

ทัง้หมดของกอง งาน และมี

สาธารณสุข ฯ ประสิทธิภาพ

๙ จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองตัดหญ้า เพือ่ให้การปฏิบัติ จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความพงึพอใจของ การปฏบิติังานมี กอง

งานตัดหญ้ามีประ ชนิดสะพาย จ านวน เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ความสะดวกและ สาธารณสุข ฯ

สิทธิภาพมากขึ้น ๘ เคร่ือง งาน มีประสิทธิภาพ
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๑๐ จัดซ้ือเคร่ืองอัดฉีดแรงน้ า เพือ่ใช้ในการฉีดล้าง จัดซ้ือเคร่ืองอัดฉีดแรงน้ า ๑๐,๐๐๐ ความสะอาดของ รถบรรทุกขยะ กอง

ท าความสะอาด จ านวน ๑ เคร่ือง รถบรรทุกขยะ สะอาดมากขึ้น สาธารณสุข ฯ

รถบรรทุกขยะ

จ านวน ๔ คัน

๑๑ จัดซ้ือตู้เย็น เพือ่ใช้ในการเก็บยา จัดซ้ือตู้เย็น ชนิด ๒ ประ ๒๐,๐๐๐ อายุการใช้งาน การปฏบิติังานมี กอง

วัคซีนต่าง ๆ ตู ขนาดไม่ต่ ากว่า ๘ คิว ของวัคซีนต่าง ๆ ความสะดวกและ สาธารณสุข ฯ

จ านวน ๑ เคร่ือง มีประสิทธิภาพ

๑๒ จัดซ้ือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล เพือ่ใช้ในการบันทึก จัดซ้ือกล้องถ่านรูปดิจิ ๑๐,๐๐๐ ความพงึพอใจของ การปฏบิติังานมี กอง

ภาพกิจกรรมต่างๆ ตอล จ านวน ๑ ตัว เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ความสะดวกและ สาธารณสุข ฯ

งาน มีประสิทธิภาพ

๑๓ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง เพือ่ใช้ในการจัด จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง ๕,๐๐๐ ความพึงพอใจของ การปฏิบัติงาน กอง

กิจกรรม อบรม ชนิดพกพา พร้อมไมโคร เจ้าหน้าทีแ่ละ มีความสะดวก สาธารณสุข ฯ

ประชุมต่าง ๆ โฟน จ านวน ๑ ชุด ประชาชนทีรั่บ และมีประสิทธิ

บริการ ภาพ

๑๔ จัดซ้ือเคร่ืองโปรเจคเตอร์พร้อมจอ เพือ่ใช้ในการจัด จัดซ้ือเคร่ืองโปรเจคเตอร์ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ การปฏิบัติงาน กอง

กิจกรรม อบรม พร้อมจอ จ านวน ๑ ชุด เจ้าหน้าทีแ่ละ มีความสะดวก สาธารณสุข ฯ

ประชุมต่าง ๆ ประชาชนทีรั่บ และมีประสิทธิ

บริการ ภาพ
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๑๕ จัดซ้ือพัดลม เพือ่ใช้ในการจัด จัดซ้ือพัดลม ชนิดต้ังพืน้ ๓,๐๐๐ ความพึงพอใจของ การปฏิบัติงาน กอง

กิจกรรม อบรม ขนาด ๑๘ นิ้ว จ านวน เจ้าหน้าทีแ่ละ มีความสะดวก สาธารณสุข ฯ

ประชุมต่าง ๆ ๒ ตัว ประชาชนทีรั่บ และมีประสิทธิ

บริการ ภาพ

๑๖ จัดซ้ือกระติกน้ าร้อนไฟฟูา เพือ่ใช้ในการจัด จัดซ้ือกระติกน้ าร้อนไฟ ๒,๐๐๐ ความพึงพอใจของ การปฏิบัติงาน กอง

เล้ียงรับรองผู้เข้า ฟูา ขนาด ๒.๕ ลิตร เจ้าหน้าทีแ่ละ มีความสะดวก สาธารณสุข ฯ

ประชุมหรืออบรม จ านวน ๑ ใบ ประชาชนทีรั่บ และมีประสิทธิ

ต่าง ๆ บริการ ภาพ

๑๗ จัดซ้ือคูลเลอร์น้ าร้อน เพือ่ใช้ในการจัด เพือ่จัดซ้ือคูลเลอร์ ๑๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ การปฏิบัติงาน กอง

เล้ียงรับรองผู้เข้า น้ าร้อนไฟฟูา ขนาดเส้น เจ้าหน้าทีแ่ละ มีความสะดวก สาธารณสุข ฯ

ประชุมหรืออบรม ผ่านศูนย์กลาง ๓๐ ซ.ม. ประชาชนทีรั่บ และมีประสิทธิ

ต่าง ๆ บรรจุ ๒๒.๕ ลิตร บริการ ภาพ

จ านวน ๑ ใบ

๑๘ จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและพัฒนา เพือ่พัฒนาระบบ จัดหา ติดต้ังครุภัณฑ์ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของการ มีศูนย์ข้อมูลข่าว สป.

ระบบสารสนเทศในเทศบาลต าบล ข้อมูลสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์พร้อมการ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สารทีม่ีประสิทธิ (งานปชส.)

ร่อนพิบูลย์ ให้ทันสมัย สะดวก ดูแลรักษา ปรับปรุงซ่อม ทีเ่พิม่ขึ้น ภาพ ทันสมัย

รองรับการให้บริ แซมให้ใช้งานได้เสมอ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

การแก่ประชาชน
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๑๙ ติดต้ังอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอม เพือ่ให้เทศบาลมี ติดต้ังระบบเครือข่าย ๓๓๐,๙๕๑ ความพึงพอใจของ เทศบาลมีความ สป.

พิวเตอร์อาคารส านักงานเทศบาล ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์เทคโนโลยี เจ้าหน้าทีแ่ละ พร้อมในการใช้ (งานปชส.)

ต าบลร่อนพิบูลย์ คอมพิวเตอร์ทีม่ี สารสนเทศการส่ือสาร ประชาชนทีรั่บ งานด้านระบบ

ประสิทธิภาพ ณ อาคารส านักงานแห่ง บริการ เทคโนโลยีสาร

ใหม่ ตามแบบทีเ่ทศบาล สนเทศและการ

ก าหนด ส่ือสารทีม่ีประ

สิทธิภาพ

๒๐ ปรับฐานข้อมูลงานทะเบียนราษฎร เพื่อปรับปรุงฐานข้อ ปรับปรุงฐานข้อมูล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของข้อมูล ข้อมูลทะเบยีนราษ สป.

มูลทะเบยีนราษฎรให้ ทะเบยีนราษฎรปลีะ 1 ที่ได้รับการปรับ ฎรของเทศบาล (งานทะเบยีน ฯ)

เปน็ปจัจุบนั คร้ัง ปรุง เปน็ปจัจุบนั

๒๑ จัดงานวนัเทศบาล เพื่อสร้างขวญัก าลังใจ    ประชาชนในทอ้งถิ่น ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน บคุลากรมีขวญัก า สป.

แก่บคุลากรของเทศ ตระหนักถึงบทบาท ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ลังใจในการปฏบิติั (งานธรุการ)

บาล สร้างความสัม ความส าคัญของการปก งาน ประชาชนมี

พนัธอ์ันดีต่อกัน ครองส่วนทอ้งถิ่นในรูป ส่วนร่วม

แบบเทศบาล มีส่วน

ร่วมในการพฒันาได้
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๒๒ สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมตามหนังสือ เพื่อใหส้ามารถด าเนิน ด าเนินกิจกรรมตามที่ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ สามารถสนองนโย สป.

ส่ังการของจังหวดัและกรมส่งเสริม ฯ กิจกรรมตามหนังสือ ได้รับหนังสือส่ังการ ฯ ที่ได้ด าเนินการ บายของจังหวดั/ (งานธรุการ)

ส่ังการฯ ได้ รัฐบาลได้อย่างทนั

ท่วงที

๒๓ จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร เพื่อดูแล รักษาความ จ้างบคุลากร จ านวน ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ รายงานผลการ อาคารส านักงาน สป.

ส านักงาน สะอาดอาคารส านัก ๒ คนเพื่อปฏบิติัหน้าที่ ปฏบิติังาน และบริเวณโดย (งานธุรการ)

งานเทศบาลต าบล ท าความสะอาดอาคาร รอบมีความสะอาด

ร่อนพบิลูย์ และบริเวณโดยรอบ เรียบร้อย

ส านักงานเทศบาล

๒๔ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยัใน เพื่อดูแลรักษาความ จ้างเหมาบคุลากรมา ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ รายงานผลการ อาคารส านักงาน สป.

สถานที่ราชการ ปลอดภยัของสถานที่ ปฏบิติัหน้าที่รักษาความ ปฏบิติังาน และทรัพย์สินของ (งานธุรการ)

ราชการ ปลอดภยัส านักงานเทศบาล ทางราชการ

จ านวน ๒ คน มีความปลอดภยั

๒๕ จัดซ้ือเคาทเ์ตอร์ส าเร็จรูป(แพนทรี) เพื่อใช้ติดต้ังในอาคาร จัดซ้ือเคาทเ์ตอร์ส าเร็จรูป ๙๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ สามารถอ านวย สป. กองช่าง

ส านักงานแหง่ใหม่ (แพนทรี) พร้อมติดต้ัง เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ความสะดวกใน กองการศึกษา

จ านวน ๔ ชุด งาน การปฏิบัติงาน และกอง

สาธารณสุข ฯ
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๒๖ วนัทอ้งถิ่นไทย เพื่อร่วมร าลึกในพระ จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม เกิดขวญัก าลังใจ สป.

มหากรุณาธคุิณของ กรรมวนัทอ้งถิ่นไทย กิจกรรม ในการจัดบริการ (งานธรุการ)

พระบาทสมเด็จพระ 18 มีนาคม ของทกุปี สาธารณะใหป้ระ

จุลจอมเกล้า ฯ ที่มีต่อ ชาชนและส่งเสริม

การปกครองท้อง ระบอบประชา

ถิ่นไทย ธิปไตย

๒๗ อุดหนุนการปฏบิติังานของศูนย์ข้อมูล เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน สนับสนุนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ความพงึพอใจของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.

ข่าวสารอ.ร่อนพบิลูย์ ของศูนย์ข้อมูลข่าว แก่อบต.ร่อนพบิลูย์ใน ผู้ใช้บริการศูนย์ฯ อ.ร่อนพบิลูย์มีประ (งานธรุการ)

สารอ าเภอร่อนพบิลูย์ การด าเนินการของศูนย์ฯ สิทธภิาพมากขึ้น

มีประสิทธิภาพ

๒๘ ก่อสร้างถนนคสล.บริเวณภายใน เพือ่ให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคสล.ขนาด ๓๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ส านักงานเทศบาล  หมู่ ๑๓ ทีม่าติดต่อราชการ กว้าง ๕.๕๐ ม.หนา๐.๑๕ ประชาชนผู้มาติด ความสะดวกใน

ได้รับความสะดวก ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. ต่อราชการ การมาติดต่อ

ราชการ

65

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
        เปา้หมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด (kpi)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

หน่วยงาน

รบัผิดชอบหลัก



๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒
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๒๙ ประชาสัมพนัธแ์ละปรับข้อมูลแผนที่ เพื่อกระตุ้นผู้ช าระภา จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้มาช าระ เทศบาลมีรายได้ กองคลัง

ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน ษใีหต้ระหนักและเต็ม ปรับข้อมูลแผนที่ภาษี ภาษเีทยีบกับปทีี่ เพิ่มขึ้น

ใจช าระภาษตีามก า ใหเ้ปน็ปจัจุบนั ผ่านมา

หนด กระบวนการ

จัดเก็บภาษมีีประสิทธิ

ภาพมากขึ้น มีระบบ

ข้อมูลฐานผู้เสียภาษี

ที่ถูกต้องและเปน็ปจัจุ

บนั

๓๐ ภาษเีคล่ือนที่ของเทศบาลต าบลร่อน เพื่ออ านวยความสะ ออกบริการจัดเก็บภาษี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้มาช าระ เทศบาลมีรายได้ กองคลัง

พบิลูย์ ดวกแก่ประชาชนที่ นอกสถานที่ ภาษเีทยีบกับปทีี่ เพิ่มขึ้น

ไม่มีเวลามาเสียภาษี ผ่านมา ประชาชนมีความ

 ณ สนง.เทศบาล สะดวกมากขึ้น

ลดขั้นตอน ระยะเวลา

การท างานในการให้

บริการประชาชน
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๓๑ ก่อสร้างหอประชุมส านักงานเทศ เพื่อใช้เปน็สถานที่ กอ่สร้างอาคารค.ส.ล. -                   -                    ๓,๕๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของเจ้าหนา้ที่/ประชาชนได้รับ กองช่าง

บาลต าบลร่อนพบิลูย์ (หลังใหม)่ ประชุมอบรม นันทนา ชั้นเดียว กว้าง๒๐ ม. เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ความสะดวกในการเข้า

หมู่ที่ ๑๓ ต.ร่อนพบิลูย์ การแก่เด็ก เยาวชน  ยาว๒๙ ม. งาน ร่วมประชุม-อบรม

และประชาชน

๓๒ ก่อสร้างถนนค.ส.ล.ภายในส านักงาน  เพื่อใหป้ระชาชนที่ติด กอ่สร้างถนนค.ส.ล.กว้าง ๖๐๐,๐๐๐ -                  -                  ความพึงพอใจของ ประชาชนในพื้นที่ กองช่าง

เทศบาลต าบลร่อนพบิลูย์ หมู่ ๑๓ ต่อราชการได้รับความ ๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานได้รับความสะดวกใน

ต.ร่อนพบิลูย์ สะดวกในการสัญจร ๓๐๐ ม. และประชาชน การสัญจร

๓๓ ติดต้ังประตูหอ้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อใหศู้นย์ข้อมูล ฯ ติดต้ังประตู ณ ศูนย์ข้อมูล ๕๐,๐๐๐ -                  -                  ความพึงพอใจของ มีความสะดวกสบาย กองช่าง

มีความสมบรูณ์ในการ ข่าวสารเทศบาลต าบล เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ มากขึ้น

ใช้งานและใหบ้ริการแก่ ร่อนพบิลูย์ งานและประชาชน

ประชาชน

๓๔ ก่อสร้างลานจอดรถแอสฟลัทติ์ก สนง. เพื่อใช้จอดรถ  เก็บ      ก่อสร้างลานจอดรถ ๓๐๐,๐๐๐ -                  -                  ความพึงพอใจของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เทศบาลต าบลร่อนพบิลูย์ หมู่ ๑๓ รักษาทรัพย์สินของ แอสฟลัทติ์กคอนกรีต เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานความสะดวกในการ

ต.ร่อนพบิลูย์ ทางราชการ กว้าง ๒๐ ม.ยาว ๓๐ ม. และประชาชนทีม่า ติดต่อราชการ

หนา ๐.๐๕ ม. ติดต่อราชการ
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๓๕ จ้างเหมาปรับปรุงภมูิทศัน์ส านักงาน เพื่อความเปน็ระเบยีบ จ้างเหมาถมดิน ปลูกต้นไม้ ๓,๕๐๐,๐๐๐ -                  -                  ความพึงพอใจของ มีภมูิทศัน์ที่สวยงาม กองช่าง

เทศบาลต าบลร่อนพบิลูย์(หลังใหม)่ เรียบร้อย สวยงาม จัดสวน ไม้ดอกไม้ประดับ เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ

หมู่ ๑๓ ต.ร่อนพบิลูย์ ต้นไมย้ืนต้น งานระบบไฟ งาน

ฟาูสนามรายละเอยีดตาม

แบบที่เทศบาลก าหนด

๓๖ ขยายเขตไฟฟาูสาธารณะภายใน เพื่อปอูงกันอันตราย      ปกัเสาไฟ พาดสายไฟ ๑,๕๐๐,๐๐๐ -                  -                  ความพึงพอใจของ ประชาชนในพื้นที่ กองช่าง

ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนพบิลูย์ ในกลางคืน ใหม้ีแสง ติดต้ังโคมไฟสาธารณะ เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ มีไฟฟาูและแสงสวา่ง

หมู่ ๑๓ ต.ร่อนพบิลูย์ สวา่งเพยีงพอ ตามแบบแปลนของการ งาน เพยีงพอและปอูงกัน

ไฟฟาูส่วนภมูภิาค อันตรายในเวลากลางคืน

๓๗ ก่อสร้างอาคารล้างรถยนต์ส่วนกลาง อ านวยความสะดวกแก่ ก่อสร้างโรงเรือนโดย ๓๐๐,๐๐๐ -                  -                  ความพึงพอใจของ รถยนต์ส่วนกลางมี กองช่าง

ณ ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนพบิลูย์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ลาดคอนกรีต ติดต้ังปั๊ม เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ ความสะอาด และช่วย

หมู่ ๑๓ ต.ร่อนพบิลูย์ รถยนต์ส่วนกลางและ แรงดันและหอถัง งาน อ านวยความสะดวก

ดูแลรักษาความ แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิด

สะอาดรถยนต์

ส่วนกลาง ชอบ
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๕.๒ แนวทางสรา้งจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากร

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพฒันาและ เพื่อเปิดโลกทัศน์ เพิ่มประ  - จัดอบรม จ านวน ๑ คร้ัง ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้เข้าร่วม คณะผู้บริหาร สท.พนัก ส านักปลัด ฯ

เพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติังานของ สิทธิภาพการปฏิบัติงาน  - ศึกษาดูงาน จ านวน  ๑ อบรมที่ได้รับความรู้ งานและลูกจ้างสามารถ (งานการเจ้าหนา้ที่)

บคุลากรของเทศบาล ของคณะผู้บริหาร สท. คร้ัง เพิม่ขึ้น น าส่ิงที่ได้จากการร่วม

พนักงานและลูกจ้าง โครงการมาพัฒนาประ

สิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๒ มอบรางวลัพนักงานและลูกจ้างดีเด่น เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ใน  - มอบประกาศเกียรติคุณ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ความพึงพอใจของ พนักงาน,ลูกจ้างของ ส านักปลัด ฯ

การปฏิบัติหน้าที่แก่พนัก หรือของขวญัของรางวลั เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ เทศบาลมีขวัญก าลังใจ (งานการเจ้าหนา้ที่)

งาน และลูกจ้างผู้มีผลงาน แก่พนักงานและลูกจ้าง งานต่อโครงการ ในการปฏิบัติหน้าที่และ

ดีเด่น ผู้มีผลงานดีเด่น เกิดความจงรักภักดีต่อ

องค์กร

๓ อบรมมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการ  - ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ องค์กรมีบุคลากรที่มี ส านักปลัด ฯ

แก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล ตระหนกัและสามารถน า จิตส านึก เข้าใจในหลัก เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติ แนวความคิดที่ถูกที่ควร (งานการเจ้าหนา้ที่)

คุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในคุณธรรมและต้ังใจจะน า งานต่อโครงการ เหมาะสมอันจะน ามาซ่ึง

การปฏบิติังาน มาใช้ในการปฏบิติังาน ประสิทธิภาพของงาน
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๕.๓ แนวทางส่งเสรมิกระบวนการมีส่วนรว่มทางการเมืองการบรหิารตามระบอบประชาธิปไตย

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๑ เลือกต้ังสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและ เพื่อใหก้ารด าเนนิการ  - จัดใหม้ีการเลือกต้ัง ๗๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนสมาชิกสภา มีสท.และผู้บริหาร ส านักปลัด ฯ

ผู้บริหารทอ้งถิ่น เลือกต้ังสท.และผู้บริหาร สท.และผู้บริหาร เทศบาลและผู้บริ ที่มีคุณภาพตรง (งานธรุการ)

เทศบาลเป็นไปตามกฎ หารที่ได้ ตามความต้องการ

หมาย ระเบยีบ ข้อก า ของประชาชน

หนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการ

เลือกต้ังพัฒนาระบอบประ

ชาธิปไตย และกระตุ้นให้

ประชาชนออกไปใช้สิทธิ

๒ จัดประชุมประชาคมเมืองร่อนพบิลูย์ เพื่อใหเ้กดิกระบวนการมี  - จัดให้มีการประชุมประ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ เทศบาลมีแผนพฒั ส านักปลัด ฯ

เพื่อจัดท าแผนพฒันาเทศบาล ส่วนร่วม ส่งเสริมระบอบ ชาคมตามกระบวนการจัด ที่ได้จากการประชา นาที่มีคุณภาพ (งานวเิคราะห ์ฯ)

ประชาธิปไตยในทอ้งถิ่น ท าแผนตามระเบียบ ฯ คมและได้บรรจุเข้า ประชาชนมีส่วน

และใหแ้ผนพฒันาตอบ ปีละ ๑ คร้ัง และจัดท า แผนพฒันาสามปี ร่วมในกระบวน

สนองความต้องการของ แผนพัฒนาเทศบาลต่างๆ การจัดท าแผนพฒั

ประชาชนได้อย่างแทจ้ริง นาของเทศบาล
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๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

(บาท) (บาท) (บาท)

๓ ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดท า เพื่อให้ประชาชนในชุมชน  - จัดประชุมชุมชนใน ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนโครงการที่ได้ เทศบาลสามารถน า ส านักปลัด ฯ

แผนชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนา เขตเทศบาล เพื่อจัดท า จากการท าแผนชุมชน ปญัหาความต้องการ (งานพฒันาชุมชน)

ท้องถิ่น แผนชุมชน ปีละ ๑ คร้ัง ของชุมชนสู่กระบวน

การวางแผน

พฒันา

๔ ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ เพื่อใหม้ีข้อมูลส าหรับ  - จ้างส ารวจและจัด ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของครัวเรือน สามารถใช้เปน็ข้อมลู ส านกัปลัด ฯ

อปท.(เขตเมือง) ใช้ในการจัดท าแผน เก็บข้อมูล ฯ ปลีะ ที่ได้จัดเกบ็ข้อมลูพื้น พื้นฐานในการวาง (งานพฒันาชุมชน)

พฒันาเทศบาล  ๑ คร้ัง ฐาน ฯ แผนพฒันาทอ้งถิ่น
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