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รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
เทศบาลต าบลพนมไพร   อ าเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ด    

                                                                   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3   พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.1  การก าจัดขยะมลูฝอยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.  จัดซื้อถังรองรับขยะครัวเรือน 
 เขตชุมชนและถนนสาธารณะ 
 ในเขตเทศบาล 

- เพื่อให้เขตชุมชน และที่
สาธารณะ มถีังรองรับขยะ 

-จ านวนถังรองรับขยะ มี
เพียงพอ    

100,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

40,000
(อปท.) 

40,000
(อปท.) 

40,000
(อปท.) 

จ านวนถังขยะที่
เทศบาลด าเนินการ
ตามโครงการ 

- เขตชุมชน และถนน
สาธารณะ  มีถัง
รองรับขยะ 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
2. จ้างเหมาเกี่ยวกับการ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
-เพื่อก าจัดขยะ และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธ ี
/ ถูกสุขลักษณะ   

-จ้างเหมาก าจัดขยะ / 
จ้างเหมาเกี่ยวกับการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อื่น ๆ  

250,000 
(อปท.) 

250,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

250,000 
(อปท.) 

250,000 
(อปท.) 

จ านวนร้อยละของ
ขยะที่ลดลงในหนึ่ง
ปีงบประมาณ 

- มีการก าจัดขยะ /
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม อย่างถูก
วิธี  ร้อยละ 99 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

3. จ้างเหมาขุดลอกคลองน้ า
สาธารณะหมู่ที ่1-6 
ภายในเขตเทศบาลต าบล
พนมไพร 

-เพื่อก าจัดขยะ,วัชพืชและ
รักษาคุณภาพน้ าไม่ให้เน่าเสีย
ส่งกลิ่นรบกวนประชาชนใน
พื้นที่ใกล้เคียง 

-จ้างเหมาขุดลอกคลองน้ า
สาธารณะหมูที ่1-6 ใน
เขตเทศบาลต าบลพนม
ไพร 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

ระยะทางในการ
ด าเนินการจ้างเหมา
ขุดลอกคลองที่
เทศบาลด าเนินการ 

-ลดปัญหาน้ าเน่า
เสียภายในเขต
เทศบาลได้ ร้อยละ
60 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

4. โครงการก าจัดขยะแบบ
ครบวงจร (ที่สาธารณะ
ดอนต่าย) 

- เพื่อก าจัดขยะและรักษา
คุณภาพสิงแวดล้อมอย่างถูก
วิธี/ถกูสุขลักษณะ 

 -  จัดท าโครงการก าจัด 
  ขยะแบบครบวงจร 
 (ที่สาธารณะดอนต่าย) 

300,000 
(อปท.) 

300,000 
(อปท.) 

300,000 
(อปท.) 

300,000 
(อปท.) 

300,000 
(อปท.) 

ร้อยละของจ านวน
ขยะที่ลดลงใน
ปีงบประมาณที่
เทศบาลด าเนินการ 

- มีการก าจัดขยะ /
รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม อย่างถูก
วิธี  ร้อยละ 99 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

5. ก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย -เพื่อบ าบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นใน
เขตเทศบาลก่อนปล่อยลงสู่
ธรรมชาติ 

-ก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
หรือบ่อดักไขมัน   2    
บ่อ   

3,000,000 
(อปท.) 

3,000,000 
(อปท.) 

3,000,000 
(อปท.) 

3,000,000 
(อปท.) 

3,000,000 
(อปท.) 

จ านวนบอ่บ าบัดน้ า
เสียที่เทศบาล
ด าเนินการ 

  -บ าบัดน้ าเสีย ได้   
ร้อยละ  99  

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

6. จัดซื้อที่ดินส าหรับทิ้งขยะ -เพื่อให้เทศบาลมีสถานที่ทิ้ง
ขยะที่เหมาะสม 

-จัดซื้อที่ดิน    1  
แห่ง  

 

10,000,000 
(อปท.) 

 

10,000,000 
(อปท.) 

 

10,000,000 
(อปท.) 

 

10,000,000 
(อปท.) 

 

10,000,000 
(อปท.) 

 

จ านวนที่ดินที่
เทศบาล
ด าเนินการจัดซ้ือ 

- รองรับขยะที่เกิด
จากแหล่งชุมชนได้  
99  % 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
7. ปรับปรุง,พัฒนาและขุด

ลอก หนองขัว/หนอง
เขียน/หนองแวงและ
หนองสาธารณะ ภายใน
เขตเทศบาล 

-เพื่อก าจัดขยะ,วัชพืชและ
รักษาคุณภาพน้ าไม่ให้เน่า
เสียส่งกลิ่นรบกวนประชาชน
ในพื้นที่ใกล้เคียงและ
ประชาชนสามารถมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้ 

-ปรับปรุง,พัฒนาและ
ขุดลอก หนองขัว/
หนองเขียน/หนอง
แวงและหนอง
สาธารณะ ภายในเขต
เทศบาล 

1,500,000 
(อปท.) 

1,500,000 
(อปท.) 

1,500,000 
(อปท.) 

1,500,000 
(อปท.) 

1,500,000 
(อปท.) 

จ านวนหนอง
สาธารณะที่
เทศบาล
ด าเนินการขุด
ลอก 

-ลดการเกิดมลพิษ
ทางน้ าและประชาชน
มีน้ าใช้ในการเกษตร
ช่วงฤดูแล้ง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
กองช่าง 

8. ขุดลอกล ารางสาธารณะ
บริเวณโรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่
จนถึงหนองสม 

-เพื่อก าจัดขยะ,วัชพืชและ
รักษาคุณภาพน้ าไม่ให้เน่า
เสียส่งกลิ่นรบกวนประชาชน
ในพื้นที่ใกล้เคียงและ
ประชาชนสามารถมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้ 

-จ้างเหมาขุดลอกล า
รางสาธารณะบริเวณ
โรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่
จนถึงหนองสม 

1,500,000 
(อปท.) 

1,500,000 
(อปท.) 

1,500,000 
(อปท.) 

1,500,000 
(อปท.) 

1,500,000 
(อปท.) 

จ านวนพื้นที่ล า
รางสาธารณะที่
เทศบาล
ด าเนินการ 

-ลดปัญหาน้ าเน่าเสีย
ภายในเขตเทศบาลได้ 
ร้อยละ60 
 

กองช่าง,
กอง

สาธารณสุข
ฯ 

9. โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะหนองแนบ 

-เพื่อดูแล รักษา
สภาพแวดล้อมและปรับปรุง
ภูมิทัศน์เป็นสถานที่ออก
ก าลังกายและพกัผ่อนหย่อน
ใจของประชาชน 

-เพื่อรักษา และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้มีสภาพดี
และไม่เกิดมลพิษใน
ชุมชน 
-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจและออกก าลังกาย
ในชุมชน 

5,000,000 
(อปท.) 

5,000,000 
(อปท.) 

5,000,000 
(อปท.) 

5,000,000 
(อปท.) 

 5,000,000 
(อปท.) 

-จ านวนพื้นที่
สวนสาธารณะ
หนองแนบที่
ด าเนินการปรับปรุง 

-สวนสาธารณะหนอง
แนบมีสภาพดีและไม่
เกิดมลพิษในชุมชน 
-ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและ
ออกก าลังกายใน
ชุมชน 

กองช่าง,
กอง

สาธารณสุข
ฯ 

10 
 

โครงการจัดการส่ิงปฏิกูล
และมูลฝอย 
 

-เพื่อรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและก าจัดสิ่ง
ปฏิกูล 
 

-ก าจัดสิ่งปฏิกูลและ
ขยะมูลฝอยต่างๆ
ภายในเขตเทศบาล 

20,000 
(อปท.) 

20,000 
(อปท.) 

20,000 
(อปท.) 

20,000 
(อปท.) 

20,000 
(อปท.) 

 

จ านวนครั้งที่
ด าเนินการ 
 
 

-ไม่มีปัญหามลพิษ
เกิดขึ้นในชุมชน 
 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

11 อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชนใน
กิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ 

          

 11.1 อุดหนุนหน่วยงาน
ของรัฐหรือองค์กรเอกชน
ในกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ 

-เพื่อสามารถบริหารจัดการ
ขยะแบบครบวงจรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่กระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- อุดหนุนหน่วยงาน
ของรัฐหรือองค์กร
เอกชนในกิจการอัน
เป็น
สาธารณประโยชน์  

500,000 
(อปท.) 

500,000 
(อปท.) 

500,000 
(อปท.) 

500,000 
(อปท.) 

500,000 
(อปท.) 

จ านวนครั้งท่ี
เทศบาลด าเนินการ
อุดหนุน 

-ประชาชนในเขต
พื้นท่ีใกล้เคียง
สถานท่ีก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลได้รับการ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาความ
เดือดร้อน 

กอง
สาธารณสุข 

 11.2 อุดหนุน อบต.พนม
ไพร โครงการบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจร 

-อุดหนุนงบประมาณในการ
บริหารจัดการขยะแบบครบ
วงจรให้กับ อบต.พนมไพร 
สามารถบริหารจัดการขยะได้
อย่างมีประสิทธิภาพและไม่
กระทบส่ิงแวดล้อม 

- อุดหนุน อบต.
พนมไพร โครงการ
บริหารจัดการขยะ
แบบครบวงจร  

500,000 
(อปท.) 

500,000 
(อปท.) 

500,000 
(อปท.) 

500,000 
(อปท.) 

500,000 
(อปท.) 

จ านวนครั้งท่ี
เทศบาลด าเนินการ
อุดหนุน 

-ประชาชนในเขต
พื้นท่ีใกล้เคียง
สถานท่ีก าจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลได้รับการ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาความ
เดือดร้อน 

กอง
สาธารณสุข 
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2.2 แนวทางการส่งเสริมและสร้างจิตส านึกและตระหนักในการร่วมกันท านุบ ารุง รักษาสภาพแวดล้อม 
     2.2.1 แผนงานสาธารณสุข 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1.  โครงการประกวดหมู่บ้าน
รักษาความสะอาด 

- เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการก าจัดขยะ 
และลดปริมาณขยะ  

- จัดให้มีโครงการประกวด
หมู่บ้านรักษาความสะอาด  
ปีละ  1  ครั้ง 

40,000 
(อปท.) 

 

40,000 
(อปท.) 

 

40,000 
(อปท.) 

 

40,000 
(อปท.) 

 

40,000 
(อปท.) 

 

ร้อยละของ
จ านวนขยะลดลง 

-ประชาชน   มจีิตส านึกและมี
ส่วนร่วมในการก าจัดขยะ และ
ลดปริมาณขยะ 

กองสาธารณสุข
ฯ 

2.  โครงการอบรมและพัฒนา
ศักยภาพพนักงานจัดเก็บ
ขยะเทศบาลต าบลพนมไพร 

- เพื่อให้พนักงานจัดเก็บขยะ
มีจิตส านึกในการก าจัดขยะ 
และลดปริมาณขยะ  

-จัดอบรมพนกังานจัดเก็บ
ขยะ  ปีละ  1  ครั้ง 

50,000 
(อปท.) 

 

50,000 
(อปท.) 

 

50,000 
(อปท.) 

 

50,000 
(อปท.) 

 

50,000 
(อปท.) 

 

ร้อยละของ
จ านวนขยะลดลง 

-พนักงานเก็บขยะมจีิตส านึกใน
การก าจัดขยะ และลดปริมาณ
ขยะ 
 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

3. รณรงค์ป้องกันน้ าเสียและ
ก าจัดวัชพืช 

- เพื่อป้องกันน้ าเสีย/น้ าท่วม
ขัง 

- จ้างเหมาบริการในการ
ก าจัดวัชพืช       
 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

ร้อยละของ
จ านวนวัชพืช
ลดลง 

- ประชาชน มีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันนา้เน่าเสีย 
และร่วมมือกันก าจัดวัชพืช 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
4. รณรงค์สร้างจิตส านึกในการ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
-เพื่อรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

- จัดโครงการรณรงค์สร้าง
จิตส านึกในการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
เมืองน่าอยู่ ปีละ   1 ครั้ง 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

จ านวนร้อยละ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความ
เข้าใจในการ
อนุรักษ์เพิ่มขึ้น 

-ร้อยละ 100 ของเยาวชน  ใน
เขตเทศบาลมีจิตส านึกในการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

5. โครงการรักษาความสะอาด 
สิ่งแวดล้อมและเมืองน่าอยู่ 
ภายใต้กจิกรรม หนา้บ้านนา่
มอง ห้องครัวน่ารับประทาน 
หลังบ้านน่าอยู ่

- เพื่อให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการก าจัดขยะ 
และลดปริมาณขยะ  

-จัดโครงการรักษาความ
สะอาดสิ่งแวดล้อมเมือง
น่าอยู ่ ปีละ  1 คร้ัง 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

-จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนในเขตเทศบาล
จิตส านึกในการก าจัดขยะ และ
ลดปริมาณขยะ 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

6. ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

-ประชาชนในเขตเทศบาล
ปลอดภัยจากสารพิษ 

-จัดโครงการสร้าง
จิตส านึกในการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  ปีละ   1  ครั้ง 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

จ านวน
ผู้ประกอบการที่
เข้าร่วม
โครงการฯ 

-ประชาชนในเขตเทศบาล
ปลอดภัย    จากสารพษิ   

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

7.  เสริมสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาความสะอาดถนนและ
สาธารณสถาน 

-เพื่อปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนรักษาความสะอาด
บ้านเรือนและที่สาธารณะ 

-จัดโครงการถนนปลอดถัง
ขยะ   

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการรักษา
ความสะอาด
ถนนและ
สาธารณสถาน 

-บ้านเรือนและสถานที่
สาธารณะมีความสะอาดเป็น
ระเบียบขึ้น  100 % 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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2.2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วดั(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ปลูกป่าตามพระราช

เสาวณีย ์
- เพื่อถนน/ที่สาธารณะ ในเขต
เทศบาลร่มรื่น น่าอยู ่

-จัดให้มีโครงการปลูกปา่ตาม
พระราชเสาวณีย ์ ปีละ  1  
ครั้ง 

15,000 
(อปท.) 

15,000 
(อปท.) 

15,000 
(อปท.) 

15,000 
(อปท.) 

15,000 
(อปท.) 

จ านวนต้นไม้ที่
เทศบาลด าเนินการ
ปลูก 

- พื้นที่ถนนและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาลร่มรื่น  

ส านักปลัด ฯ 

2. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานที่ท างานน่า
อยู่ นา่ท างาน (5 ส.) 
เทศบาลต าบลพนมไพร 
ประจ าปีงบประมาณ  

-เพื่อเป็นการจัดกิจกรรม
พัฒนาท าความสะอาด
ส านักงาน ตามกิจกรรม 5 ส 

-จัดให้มีกิจกรรมการท า
ความสะอาดพัฒนาสถานที่
ท างาน อย่างน้อยปีละ   1     
ครั้ง 
 

20,000 
(อปท.) 

20,000 
(อปท.) 

20,000 
(อปท.) 

20,000 
(อปท.) 

20,000 
(อปท.) 

มีกิจกรรมท าความ
สะอาดสถานที่ท างาน
เพิ่มขึ้น 1 กิจกรรม 

-พื้นที่ในเขตเทศบาล
ได้รับการปรับปรุงดี
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

3 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ 

-เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้
เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ 

-ด าเนินการจัดโครงการตาม
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ 
 

5,000 
(อปท.) 

5,000 
(อปท.) 

5,000 
(อปท.) 

5,000 
(อปท.) 

5,000 
(อปท.) 

มีกิจกรรมปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 

ประชาชนเข้าร่วม
โครงการกิจกรรมปลูก
ต้นไม้เน่ืองในวันเฉลิม
พระเกียรติ 

ส านักปลัด 

4. โครงการปลูกหญ้าแฝก -เพื่อส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 
ช่วยในการอนุรักษ์การ
พังทลายของดิน 

-จัดโครงการปลูกหญา้แฝก  
ปีละ   1     ครั้ง 
 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการฯ 

-ลดการพังทลายของดิน
ได้เพิ่มขึ้น 
-ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์ปลูกหญ้าแฝก 

ส านักปลัด 

2.3 แนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมตามความเหมาะสม 
     2.3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วดั(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบครบวงจร 

- เพื่อให้มกีารก าจัดขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาล
แบบครบวงจร 

-จัดโครงการบริหารจัดการ
ขยะแบบครบวงจร 

300,000 
(อปท.) 

300,000 
(อปท.) 

300,000 
(อปท.) 

300,000 
(อปท.) 

300,000 
(อปท.) 

จ านวนครั้งที่
เทศบาล
ด าเนินการ 

- เทศบาลต าบลพนม
ไพรปราศจากปัญหา
ขยะมูลฝอย 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
2. โครงการจัดซ้ือที่ดินเพื่อ

จัดท าระบบบ าบัดน้ าเสีย
รวมในเขตเทศบาลต าบล
พนมไพร  

-เพื่อให้เทศบาลมีพื้นที่
ส าหรับใช้บ าบัดน้ า
เสียก่อนปล่อยน้ าลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

-จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้ส าหรับ
เป็นพื้นที่บ าบัดน้ าเสีย
ภายในเขตเทศบาลกอ่น
ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

2,000,000 
(อปท) 

2,000,000 
(อปท) 

2,000,000 
(อปท) 

2,000,000 
(อปท) 

2,000,000 
(อปท) 

จ านวนที่ดินที่
เทศบาล
ด าเนินการ
จัดซื้อ 

-เทศบาลต าบลพนมไพร
มีแหล่งบ าบัดน้ า
เสียก่อนปล่อยน้ าลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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    2.3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วดั(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1.  ส่งเสริมและพัฒนาการ
เพาะปลูกดว้ยระบบ
เกษตรอินทรีย ์

- เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาล มีพืช ผัก ปลอด
สารพิษ ไว้ส าหรับบริโภค 

- จัดท าโครงการส่งเสริม
การเพาะปลกูพืช
เศรษฐกิจ ปลอดสารพิษ   
ปีละ    1  ครั้ง 

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการฯ 

-ร้อยละ 100  ของ
ประชาชนในเขตเทศบาล  มี
พืชผักปลอดสารพิษ ส าหรับ
บริโภค 

ส านักปลัด 
ฯ 

3. โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชสุมนไพร พืชผัก
สวนครัว และผกัปลอด
สารพิษ 

- เพื่อให้ประชาชนในเขต
เทศบาลรู้เทคนิคการปลูก
พืชผักสวนครัวและผกัปลอด
สารพิษโดยไม่ใช้สารเคมีที่มี
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 

-จัดโครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืช สมุนไพร พืชผกั
สวนครัวและผักปลอด
สารพิษไว้บริโภค 

10,000
(อปท.) 

10,000
(อปท.) 

10,000
(อปท.) 

10,000
(อปท.) 

10,000
(อปท.) 

จ านวนผู้เข้ารว่ม
โครงการฯ 

-ประชาชนในเขตเทศบาล
ลดการใช้สารเคมีที่มี
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

 
    2.3.3 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วดั(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
การประปาสว่นภูมภิาค
เก่า หมู่ที ่3  

-เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้
แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของเทศบาล
ต าบลพนมไพร 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
การประปาสว่นภูมภิาค
เก่า หมู่ที่ 3 ตามแบบ
เทศบาลก าหนด  

500,000 
(อปท.) 

500,000 
(อปท.) 

500,000 
(อปท.) 

500,000 
(อปท.) 

500,000 
(อปท.) 

จ านวนพื้นที่ในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณการประปา
ส่วนภูมิภาคเก่า 
หมู่3 

ประชาชนในเขตเทศบาลได้
มีสถานที่ศึกษาเรียนรู้ต้น
ก าเนิดวัฒนธรรมท้องถิ่น
และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
กอง

สาธารณสุข
ฯ 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 
พระบรมรูป ร.5  

-เพื่อปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนร่วมมือกันรักษา
ความสะอาดบริเวณพระ
บรมรูป ร.5 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
พระบรมรูป ร.5  ตาม
แบบเทศบาลก าหนด  

300,000 
(อปท.) 

300,000 
(อปท.) 

300,000 
(อปท.) 

300,000 
(อปท.) 

300,000 
(อปท.) 

จ านวนงบประมาณ
ที่ใช้ปรับปรุง 

ประชาชนในเขตเทศบาลได้
มีสถานที่พักผ่อน และ
ช่วยกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
กอง

สาธารณสุข
ฯ 
 

 

ผ 02 


