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รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

เทศบาลต าบลพนมไพร   อ าเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ด    
                                                               

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2   สร้างสังคมแห่งความม่ันคงปลอดภัย พัฒนาให้มีความรู้  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร 
5.1  แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง สถานที่ปฏิบัติงาน และการท านุบ ารุงรักษา  จัดหาวัสดุอุปกรณ์และ เครื่องมือ  เครื่องใช้   
    5.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วดั(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์  

-เพื่อให้เทศบาลมี
อาคารเอนกประสงค์ใช้
ในกิจการเทศบาล 

-ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์   ขนาดกวา้ง  
12.00  เมตร  ยาว  20.00  
เมตร  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด    

1,500,000 
(อปท.) 

1,500,000 
(อปท.) 

 

1,500,000 
(อปท.) 

1,500,000 
(อปท.) 

 

1,500,000 
(อปท.) 

 

จ านวนอาคาร
อเนกประสงค์ที่
เทศบาลด าเนินการ
ก่อสร้าง 

- เทศบาลมีอาคาร
เอนกประสงค์ใช้ในกิจการ
เทศบาล 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์บั้งไฟ
อ าเภอพนมไพร 

- เพื่อให้เทศบาลมี
อาคารที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับ
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

-ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์
บั้งไฟ 

2,000,000 
(อปท.) 

2,000,000 
(อปท.) 

2,000,000 
(อปท.) 

2,000,000 
(อปท.) 

2,000,000 
(อปท.) 

จ านวนอาคาร
พิพิธภัณฑ์บั้งไฟที่
เทศบาลด าเนินการ
ก่อสร้าง 

-ประชาชนทัว่ไปได้ศึกษา
ประวัติและวิถีการด าเนินชีวิต
ของชาวอ าเภอพนมไพรที่
เกี่ยวขอ้งกับประเพณีบุญบั้งไฟ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

กองช่าง 

3. ก่อสร้างสถานที่
จอดรถยนต ์

- เพื่อให้เทศบาลมี
สถานที่จอดรถยนต ์
ส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

-ก่อสร้างสถานที่ส าหรับจอด
รถยนต์ 
  ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ  
ตามแบบเทศบาลก าหนด 

400,000 
(อปท.) 

400,000 
(อปท.) 

400,000 
(อปท.) 

400,000 
(อปท.) 

400,000 
(อปท.) 

จ านวนสถานที่จอด
รถยนต์ที่เทศบาล
ด าเนินการก่อสร้าง 

-เทศบาล มีสถานที่จอดรถยนต์  
ส าหรับรองรับการบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

4. ก่อสร้างบ้านพกั
พนักงาน
เทศบาล 

-เพื่อให้พนักงาน
เทศบาลมีบ้านพักอาศัย 

-สร้างบ้านพักพนักงาน
เทศบาล  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด  

1,400,000 
(อปท.) 

1,400,000 
(อปท.) 

1,400,000 
(อปท.) 

1,400,000 
(อปท.) 

1,400,000 
(อปท.) 

จ านวนบา้นพัก
พนักงานเทศบาล
ด าเนินการก่อสร้าง 

-พนักงานเทศบาลมีบา้นพัก
อาศัย   

กองช่าง 

5. ปรับปรุง ต่อเติม 
ตกแต่ง อาคารที่
ท าการเทศบาล 

          

 5.1  ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
พนมไพร   

-เพื่อให้เทศบาล  มี
อาคารส านักงานที่มี
ความเหมาะสมกับการ
ใช้งาน 

-ปรับปรุงอาคารส านักงาน
เทศบาล ตามแบบเทศบาล
ก าหนด 

600,000 
(อปท.) 

600,000 
(อปท.) 

600,000 
(อปท.) 

600,000 
(อปท.) 

600,000 
(อปท.) 

จ านวนพื้นทีห่้อง
ประชุมสภาที่
เทศบาลด าเนินการ
ปรับปรุง 

-ห้องประชุมสภาเทศบาล  มี
ความเหมาะสมกับการใช้งาน 

กองช่าง 

ผ 02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วดั(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

 5.2 โครงการก่อสร้าง
ทางลาดผู้พิการ
อาคารส านักงาน
เทศบาล 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้พิการที่มาติดต่อ
ราชการที่เทศบาล 

-ก่อสร้างทางลาดส าหรับผู้พิการ
อาคารส านักงานเทศบาล จ านวน 
1 จุดตามแบบเทศบาลก าหนด 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

จ านวนทางลาดผู้
พิการที่เทศบาล
ด าเนินการก่อสร้าง
ตามแบบเทศบาล
ก าหนด 

-อาคารส านกังาน
เทศบาลมีทางลาด
ส าหรับผู้พิการที่มา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

 5.3  โครงการต่อเติม
อาคารที่ท าการ
เทศบาล   

-เพื่อให้ที่ท าการเทศบาล
สามารถอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ปฏบิัติงานและผู้มา
ติดต่อราชการ 

-ต่อเติมอาคารที่ท าการเทศบาล   
ตามแบบเทศบาลก าหนด 

3,000,000 
(อปท.) 

3,000,000 
(อปท.) 

3,000,000 
(อปท.) 

3,000,000 
(อปท.) 

3,000,000 
(อปท.) 

จ านวนพื้นทีอ่าคารที่
ท าการเทศบาลที่
เทศบาลด าเนินการ
ต่อเติมตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

-ที่ท าการเทศบาล
สามารถอ านวยความ
สะดวกให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

6. ก่อสร้างสวนหย่อม
ภายในที่ท าการ
เทศบาล 

 -เพื่อให้ที่ท าการเทศบาลมี
สวนหย่อม 

-ก่อสร้างสวนหย่อมภายในอาคาร
ที่ท าการเทศบาล   1  แห่ง   

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

จ านวนสวนหย่อมท่ี
เทศบาลด าเนิน
ก่อสร้างตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

-อาคารท่ีท าการ
เทศบาล    
มีสวนหย่อม 

กองช่าง 

7.  โครงการต่อเติม
อาคาร โรงจอด
รถดับเพลิง 

- เพื่อให้เทศบาลมีอาคารโรง
จอดรถดับเพลิง  และ
ส านักงานส าหรับงานปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณภัยที่
เหมาะสม 

-ต่อเติมอาคารโรงจอด
รถดับเพลิง   ตามแบบเทศบาล
ก าหนด    จ านวน  1  แห่ง 

250,000 
(อปท.) 

250,000 
(อปท.) 

250,000 
(อปท.) 

250,000 
(อปท.) 

250,000 
(อปท.) 

จ านวนพื้นท่ีอาคาร
โรงจอดรถดับเพลิง
ท่ีเทศบาล
ด าเนินการต่อเติม 

-เทศบาลมีอาคารโรง
จอดรถดับเพลิง  และ
ส านักงานส าหรับงาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยัที่
เหมาะสม รองรับที่
จะมีในอนาคต 

ส านักปลัด 
ฯ 

8.  ก่อสร้างโรงเก็บพัสด ุ - เพื่อให้เทศบาลมีโรงเก็บ
พัสดุ ที่เหมาะสม 

-ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ  1  หลัง 450,000 
(อปท.) 

450,000 
(อปท.) 

450,000 
(อปท.) 

450,000 
(อปท.) 

450,000 
(อปท.) 

จ านวนโรงเก็บพัสดุ
ท่ีเทศบาล
ด าเนินการก่อสร้าง
ตามแบบเทศบาล
ก าหนด 

-เทศบาล มีโรงเก็บ
พัสดุท่ีเหมาะสม  
รองรับท่ีจะมีใน
อนาคต 

ส านักปลัด 
ฯ 

9. ก่อสร้างหอประชุม
เทศบาลต าบลพนม
ไพร 

- เพื่อให้เทศบาลมี
หอประชุมใช้ในการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ  

-ก่อสร้างหอประชุม  เป็นอาคาร 
คสล.ชั้นเดียว  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด   1 หลัง 

5,000,000 
(อปท.) 

5,000,000 
(อปท.) 

5,000,000 
(อปท.) 

5,000,000 
(อปท.) 

5,000,000 
(อปท.) 

จ านวนหอประชุมท่ี
เทศบาลด าเนินการ
ก่อสร้างตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

-เทศบาล มี
หอประชุมท่ี
เหมาะสม  รองรับท่ี
จะมีในอนาคต 

ส านักปลัด 
ฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วดั(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

10.   ก่อสร้างรั้ว  
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
พนมไพร 

- เพื่อให้เทศบาลมีร้ัว  ที่
เหมาะสม 

-ก่อสร้างรั้ว ส านักงานเทศบาลฯ 
ด้านทิศตะวันตก ยาว  45  เมตร  
สูงเฉลี่ยจากระดับหลังคานคอดิน  
1.68  เมตร  พร้อมปูายโครงการ 
จ านวน 1  ปาูย  ตามแบบ
เทศบาลก าหนด 

600,000 
(อปท.) 

600,000 
(อปท.) 

600,000 
(อปท.) 

600,000 
(อปท.) 

600,000 
(อปท.) 

จ านวนรั้วส านักงาน
เทศบาลต าบลพนมไพร
ที่เทศบาลด าเนินการ
ก่อสร้าง 

-เทศบาล มีรั้วที่
เหมาะสม 

ส านักปลัด 
ฯ 
 

 

11. ก่อสร้างโรงจอด
รถยนต์พร้อม
ถนน คสล.และ
รางน้ ารูปตัวว ี

- เพื่อให้เทศบาลมีโรงจอด
รถยนต์พร้อมถนน คสล.และราง
น้ ารูปตัวว ีสามารถอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ปฏบิัติงานและผู้
มาติดต่อราชการ 

-ก่อสร้างโรงจอดรถยนตข์นาด
กว้าง 4.30 เมตร ยาว 20.0 
เมตร พร้อม ถนน คสล. และราง
น้ ารูปตัวว ีตามแบบเทศบาล
ก าหนด 

220,000
(อปท.) 

220,000
(อปท.) 

220,000
(อปท.) 

220,000
(อปท.) 

220,000
(อปท.) 

จ านวนพื้นทีโ่รงจอด
รถยนต์ที่เทศบาล
ด าเนินการก่อสร้าง 

-เทศบาลมีโรงจอด
รถยนต์พร้อมถนน  
คสล.และรางน้ ารูปตัว
วี 

กองช่าง 

12. โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ด้านหลัง
ส านักงาน
เทศบาลต าบล
พนมไพร    

-เพื่อให้เทศบาลมีลานคอนกรีตไว้
ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ 

-ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดกวา้ง  25.00  เมตร  ยาว  
45  เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกวา่  
1,125 ตารางเมตร  ตามแบบ
เทศบาลก าหนด พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

  500,000 
(อปท.) 

500,000 
(อปท.) 

500,000 
(อปท.) 

จ านวนพื้นทีถ่นน คสล.
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

-เทศบาลมีลาน
คอนกรีตไว้ใช้ใน
กิจการเทศบาล 

กองช่าง 

13. ปรับปรุง
ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง 

          

 13.1  ติดต้ังกัน
สาด หน้าตา่งที่
ท าการเทศบาลฯ  

-เพื่อปูองกันน้ าฝนสาดเข้าทาง
หน้าต่างอาคารที่ท าการเทศบาล 

-ติดต้ังกันสาด บริเวณหน้าตา่ง
อาคารที่ท าการเทศบาลต าบล
พนมไพร  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด 

99,000 
(อปท. 

99,000 
(อปท. 

99,000 
(อปท. 

99,000 
(อปท. 

99,000 
(อปท. 

จ านวนกันสาดหน้าตา่ง
ที่ท าการเทศบาลที่
เทศบาลด าเนินการ
ติดต้ัง 

-เอกสาร ครุภัณฑ์มี
ความปลอดภยัจาก
น้ าฝน 

กองช่าง 

 13.2  ปรับปรุง
ซ่อมแซมที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
อื่น ๆ 

-เพื่อให้ที่ดินและสิ่งก่อสร้างใน
เขตเทศบาลมีสภาพ ใช้การได้ดี 

-ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 
อื่น ๆ 
 

90,000 
(อปท.) 

120,000 
(อปท.) 

90,000 
(อปท.) 

120,000 
(อปท.) 

120,000 
(อปท.) 

จ านวนที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างในเขต
เทศบาลทีเทศบาล
ด าเนินการปรับปรุง 

-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ในเขตเทศบาล  
สามารถใช้การได้ดี 

ส านักปลัดฯ 
กองช่าง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 13.3 ปรับปรุง

ซ่อมแซมโดม
หนองสม ม.4 

-เพื่อให้โดมหนองสม ม.4 มี
สภาพสมบูรณ์ ใช้การได้ดี 

-ปรับปรุงซ่อมแซมโดมหนองสม 
ม.4 

120,000
(อปท.) 

 120,000
(อปท.) 

120,000
(อปท.) 

 -จ านวนพื้นที่  ที่
เทศบาลด าเนินการ
ปรับปรุง 

-โดมหนองสม ม.4
สามารถใช้การได้ดี 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
14. จัดท า

ประชาสัมพันธแ์ละ
การประชาสัมพันธ์
รูปแบบต่างๆ 

-เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่  
กิจกรรมต่าง ๆ  และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

-จัดท าปาูยประชาสัมพันธ/์
เอกสาร/วารสารต่าง ๆ  

99,000 
(อปท.) 

99,000 
(อปท.) 

99,000 
(อปท.) 

99,000 
(อปท.) 

99,000 
(อปท.) 

จ านวนครั้งในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กิจการต่างๆที่เทศบาล
ด าเนินการ 

-สามารถ
ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กิจกรรม
ต่าง ๆ  และ อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง  

ส านักปลัดฯ 
กองการศึกษา 

15. จัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ ์

          

 15.1  จัดท าปูาย
อักษรไฟวิ่ง
คอมพิวเตอร์ 

-เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าสารให้
ประชาชนได้รับทราบ 

-จัดท าปาูยอกัษรไฟวิ่ง
คอมพิวเตอร์  

1,200,000 
(อปท.) 

1,200,000 
(อปท.) 

1,200,000 
(อปท.) 

1,200,000 
(อปท.) 

1,200,000 
(อปท.) 

จ านวนปาูยอักษรไฟวิ่ง
ที่เทศบาลด าเนินการ
จัดท า 

-เผยแพร่ข้อมูลขา่
สารให้ประชาชน
ได้รับทราบ  
 

ส านักปลัดฯ 

 15.2 โครงการ
จัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ ์

-เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าสารให้
ประชาชนได้รับทราบ 

- จัดท าปูายประชาสัมพันธ์  ตาม
แบบเทศบาลก าหนด    

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

จ านวนปาูย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ
ที่เทศบาลด าเนินการ
จัดท า 

-เผยแพร่ข้อมูลขา่
สารให้ประชาชน
ได้รับทราบ  

กองช่าง 
 

 15.3  ปรับปรุง
ระบบไฟฟูาส่อง
สว่างภายใน
ส านักงานเทศบาล
และบริเวณ
โดยรอบอาคาร
ส านักงานเทศบาล 

-เพื่อปูองกันทรัพย์สินและ
ความปลอดภยัในการตรวจ
ตราเวรยามบริเวณโดยรอบ
และบริเวณภายในอาคาร
ส านักงานเทศบาล ในเวลา
กลางคืน 
 

-ปรับปรุงระบบไฟฟูาส่องสวา่ง
ภายในส านกังานเทศบาลและ
บริเวณโดยรอบอาคารส านักงาน 
 

400,000 
(อปท.) 

400,000 
(อปท.) 

400,000 
(อปท.) 

400,000 
(อปท.) 

 จ านวนระบบไฟฟูาส่อง
สว่างที่ด าเนินการการ
ปรับปรุง 

-ทรัพย์สินของ
เทศบาลและผู้
เข้าเวรยามมีความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติหน้าที่เวลา
กลางคืน 
 

กองช่าง,ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

16. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

          

 16.1 ค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม
ยานพาหนะ  
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน และ
ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

-เพื่อให้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
ครุภัณฑ์ส านักงานและที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่เป็นทรัพย์สิน
ของเทศบาลสามรถใช้งาน
ตามปกต ิ

- ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
ครุภัณฑ์ส านักงานและที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่เป็นทรัพย์สินของ
เทศบาล ที่ช ารุดให้ใช้งานได้
ตามปกต ิ

400,000 
(อปท.) 

400,000 
(อปท.) 

400,000 
(อปท.) 

400,000 
(อปท.) 

 จ านวนครุภัณฑ์
ยานพาหนะ ครุภัณฑ์
ส านักงาน และที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่
ด าเนินการซ่อมแซม 

-ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
และที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่
ด าเนินการ
ซ่อมแซมใช้การได้
ตามปกต ิ

กองช่าง. 
กองคลัง,กอง
สาธารณสุขฯ,
กองการศึกษา,
ส านักปลัดฯ 
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5.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
     5.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วดั(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1. อบรมและทัศนศึกษาดูงาน

ส าหรับผู้บริหาร  สมาชิก
สภาเทศบาล  พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง 

          

 1.1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ ผู้น าชุมชนและ
บุคลากรเทศบาลต าบลพนม
ไพร 

-เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ 
และความสามารถน ามาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

-จัดโครงการฝึกอบรม
ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน  
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานและลูกจ้าง  

250,000 
(อปท.) 

 

250,000 
(อปท.) 

 

250,000 
(อปท.) 

 

250,000 
(อปท.) 

 

250,000 
(อปท.) 

 

จ านวนผู้บริหาร สมาชกิ
สภาเทศบาล พนกังาน
และลูกจ้างที่เข้ารว่ม
โครงการฯ 

-ระบบการบริหาร/
การปฏิบัติงาน
พัฒนาขึ้น  

ส านักปลัดฯ 

 1.2 โครงการเพิ่มทักษะการ
การปฏิบัติงาน ระเบียบงาน
สารบรรณ และการเขียน
หนังสือราชการของบุคคลกร
เทศบาลต าบลพนมไพร 

-เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ 
และความสามารถน ามาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

-จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ประสิทธิภาพ บุคลากร
เทศบาล 

10,000
(อปท.) 

10,000
(อปท.) 

10,000
(อปท.) 

10,000
(อปท.) 

10,000
(อปท.) 

จ านวนบุคลากร
พนักงานผู้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม ฯ 

-มีระบบการท างาน
ตาม ระเบียบงาน
สารบรรณ ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  

ส านักปลัด 

2. ให้ทุนการศึกษา ส าหรับ 
พนักงาน/ลูกจา้ง ใน
การศึกษาภาคพิเศษ/ ใน
ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท 

-เพื่อให้ พนกังานและ
ลูกจ้าง มีความรู้ 
ความสามารถน ามาพัฒนา
เทศบาลให้เจริญก้าวหนา้ 

-ให้ทุนการศึกษา ส าหรับ  
พนักงาน      ลูกจ้าง ใน
การศึกษาภาคพิเศษ      ใน
ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

จ านวนผู้บริหาร/สมาชิก
สภาเทศบาล /
พนักงาน/ลูกจา้ง ที่รับ
ทุนการศึกษาของ
เทศบาล 

-ระบบการบริหาร/
การปฏิบัติงาน
พัฒนาขึ้น  95 % 

ส านักปลัดฯ 

3. อบรมการตรวจและการ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร 

-เพิ่มประสิทธภิาพการ
ตรวจและการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร 

-จัดส่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
อบรมการตรวจและการ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร  
ปีละ  1  ครั้ง 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

จ านวนผู้เข้ารว่มที่
เทศบาลส่งไปร่วม
โครงการฝึกอบรมการ
ตรวจและควบคุมการ
ก่อสร้าง 

-จัดส่งพนักงานเข้า
รับการ 
อบรมหลักสูตรการ
ตรวจ/การควบคุม
การก่อสร้างอาคาร  
ได้ 95 % ของ
หลักสูตรที่จัด
อบรม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

ผ 02 



- 94 - 

 
 
5.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
    5.3.1 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

-เพื่อให้สามารถ
จัดเก็บภาษีได้สะดวก 

-จัดปรับปรุงระบบ
แผนท่ีภาษี  
ทุกระยะ 

500,000 
(อปท.) 

500,000 
(อปท.) 

500,000 
(อปท.) 

500,000 
(อปท.) 

500,000 
(อปท.) 

ร้อยละของการจัดเก็บภาษี
รายได้ภายในเขตเทศบาล
เพิ่มขึ้น 
 

-มีทะเบียนแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินที่สมบูรณ์
ครอบคลุม  95 % 

กองคลัง 
 

2. ภาษีคืนก าไร - เพื่อด าเนินการ
กิจกรรมในการจัดท า
โครงการอบรมให้
ความรู้ภาษีคืนก าไร
ให้แก่ประชาชน 

- จัดอบรม/กิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี 
 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

ร้อยละของการด าเนินการ
กิจกรรม 
 

- ประชาชนมี
ความรู้และสามารถ
ด าเนินการจัดเก็บ
ภาษีมีประสิทธิภาพ
ขึ้น 95 % 

กองคลัง 
 

3. กิจการพาณิชย์           
 3.1 การเช่าอาคารราช

พัสดแุละท่ีราชพัสดุ 
-เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
เทศบาล 

-เช่าอาคารราชพัสดุ 
จากกรม ธนารักษ์ 
แล้วให้ราษฎรเช่าช่วง 

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

100,000 
(อปท.) 

จ านวนครั้งของการต่อ
สัญญาเช่าท่ีอาคารราชพัสดุ
ท่ีเทศบาลด าเนินการ 

-เพิ่มรายได้ให้แก่
เทศบาล 

ส านักปลัด
ฯ 

 3.2  การเช่าท่ีราชพัสดุ
และอาคารตลาดสด และ
ลานท่ีตั้งตลาดสด 

-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้จาก
การประกอบอาชีพใน
ตลาด 
 

-เช่าท่ีราชพัสดุและ
อาคารตลาดสด และ
ลาน     ท่ีตั้งตลาดสด  
1  แห่ง 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

60,000 
(อปท.) 

จ านวนครั้งของการต่อ
สัญญาเช่าอาคารตลาดสด
และลานท่ีตั้งตลาดสดท่ี
เทศบาลด าเนินการ 
 

-ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบอาชีพหา
รายได้   

ส านักปลัด
ฯ 

 3.3 การเช่าท่ีดินราชพัสดุ
และอาคารราชพัสดุ
ส าหรับเป็นท่ีจอดรถยนต์
และท่ีพักผู้โดยสาร 

-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีรายได้จาก
การประกอบอาชีพ 

-เช่าท่ีดินราชพัสดุและ
อาคารราชพัสดุ 
ส าหรับเป็นท่ีจอดรถ
และท่ีพักผู้โดยสาร   
1  แห่ง 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

จ านวนครั้งของการต่อ
สัญญาเช่าท่ีอาคารราชพัสดุ
ส าหรับเป็นท่ีจอดรถยนต์
และท่ีพักผู้โดยสารท่ี
เทศบาลด าเนินการ 

-ประชาชนมีสถานท่ี
ประกอบอาชีพหา
รายได้ 

ส านักปลัด
ฯ 

 3.4 ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ -เพื่อให้มีโรงฆ่าสัตว์ท่ี
ได้มาตรฐาน และ
เทศบาลมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

-ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์    
1  แห่ง 

12,000,000 
(อปท.) 

12,000,000 
(อปท.) 

12,000,000 
(อปท.) 

12,000,000 
(อปท.) 

12,000,000 
(อปท.) 

จ านวนโรงฆ่าสัตว์ท่ีเทศบาล
ด าเนินการก่อสร้าง 

-เทศบาลมีโรงฆ่า
สัตว์ท่ีได้มาตรฐาน 
และเทศบาลมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 
 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

 3.5 จัดซื้อวัสดุที่จ าเป็น
ส าหรับโรงฆ่าสัตว ์

-เพื่อให้มีวัสดุที่จ าเป็น
ส าหรับโรงฆ่าสัตว ์

-จัดซื้อวัสดุที่จ าเป็นส าหรับ
ใชใ้นโรงฆ่าสัตว์ 

20,000 
(อปท.) 

20,000 
(อปท.) 

20,000 
(อปท.) 

20,000 
(อปท.) 

20,000 
(อปท.) 

จ านวนวัสดุที่จ าเป็นส าหรับโรง
ฆ่าสัตว์ที่เทศบาลด าเนินการ
จัดซื้อ 
 

-เนื้อสัตว์ที่ฆ่าจากโรงฆ่า
สัตว์สะอาดปลอดภัย 
95 % 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

 3.6 การเช่าที่ราชพัสดุ
และอาคารราชพัสดุโรงฆ่า
สัตว์ 

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
เทศบาล 

-เช่าที่ราชพัสดุและอาคาร
ราชพัสดุโรงฆ่าสัตว์  จ านวน 
1 แห่ง 

40,000
(อปท.) 

40,000
(อปท.) 

40,000
(อปท.) 

40,000
(อปท.) 

40,000
(อปท.) 

จ านวนครั้งของการต่อสัญญาเช่า
ที่อาคารราชพัสดุที่เทศบาล
ด าเนินการ 
 

-เพิ่มรายได้ให้แก่
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

 3.7 ปรับปรุง ซ่อมแซม
วัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับโรง
ฆ่าสัตว/์ตลาดสด 

-เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์มวีัสดุ 
ครุภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน 
และสามารถใช้งานได้ดี 

-จัดให้มีการปรับปรุง 
ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ส าหรับโรงฆ่าสัตว/์ตลาดสด 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

จ านวนวัสดุครุภัณฑ์ส าหรับโรง
ฆ่าสัตว์/ตลาดสด ที่เทศบาล
ด าเนินการปรับปรุง 

-เนื้อสัตว์ที่ฆ่าจากโรงฆ่า
สัตว์สะอาดปลอดภัย  
และตลาดมีความ
สะอาดปลอดภัย 95 % 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

 3.8 ปรับปรุงตลาดสด           
 3.8.1 ซ่อมแซมปรับปรุง

อาคารตลาดสดเทศบาล
ต าบลพนมไพร 

เพื่อกันน้ าฝนไม่ให้รั่วลงมา
โดนพ่อค้าแม่ค้าและผู้มา
จับจ่ายซ้ือสินค้าในตลาด
สดและเพื่อเพิ่มแสงสว่าง
ภายในอาคารตลาดสด 

ซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร
ตลาดสดเทศบาลต าบลพนม
ไพร 

800,000 
(อปท.) 

800,000 
(อปท.) 

800,000 
(อปท.) 

800,000 
(อปท.) 

800,000 
(อปท.) 

จ านวนอาคารตลาดสดที่เทศบาล
ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม 

สามารถกันน้ าฝนไม่รั่ว
ลงมาถูกสินค้าและ
ลูกค้าที่มาจับจ่ายซ้ือ
สินค้าในตลาดสด 

กองช่าง 

 3.8.2 ปรับปรุงระบบร่อง
น้ า/รางระบายน้ า ทั้ง
ภายในและรอบๆตลาดสด 

เพื่อให้ระบบระบายน้ า
ภายในตลาดสดไม่อุดตัน
สามารถระบายน้ าได้ด ี

ปรับปรุงระบบร่องน้ า/ราง
ระบายน้ าภายในตลาดสด
และรอบๆตลาดสด 

400,000 
(อปท.) 

400,000 
(อปท.) 

400,000 
(อปท.) 

400,000 
(อปท.) 

400,000 
(อปท.) 

ระยะทางในการปรับปรุงร่อง
ระบายน้ า/รางระบายน้ า ภายใน
และรอบๆตลาดสดที่เทศบาล
ด าเนินการ 

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
ตลาดสดไม่มีกลิ่นไม่พีง
ประสงค์ 

กองช่าง 

 3.8.3 ติดตั้งและปรับปรุง
ระบบไฟฟูา/ไฟฟาูส่อง
สว่างภายในอาคารตลาด
สด 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างภายใน
อาคารตลาดสดและ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟูาภายในอาคารตลาด
สด 

-ติดต้ังหลอดไฟฟูาเพิ่มทั้ง
อาคารตลาดสด 
-ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟูาภายในอาคารตลาดสด 

300,000 
(อปท) 

300,000 
(อปท) 

300,000 
(อปท) 

300,000 
(อปท) 

300,000 
(อปท) 

จ านวนระบบไฟฟูาที่เทศบาล
ด าเนินการปรับปรุงและติดต้ัง 

-อาคารตลาดสดมีแสง
สว่างเพิ่มขึ้น 
-พ่อค้า แม่ค้า และ
ประชาชนผู้มาจับจ่าย
ซ้ือสินค้ามีความ
ปลอดภัยจากไฟฟูา
ลัดวงจร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

 3.8.4 ติดตั้งปูายไฟฟูา
ประชาสัมพันธภ์ายใน
ตลาดสด 

เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆของพ่อค้า
แม่ค้าในตลาดสดเทศบาล 
เช่น กิจกรรมลดราคา  
เป็นต้น 

ติดต้ังปูายไฟฟูาประชาสัมพันธ ์ 
จ านวน 1 จุดภายในตลาดสด
เทศบาล 

250,000 
(อปท.) 

250,000 
(อปท.) 

250,000 
(อปท.) 

250,000 
(อปท.) 

250,000 
(อปท.) 

จ านวนปาูยไฟฟาู
ประชาสัมพันธ์ที่
เทศบาลด าเนินการ
ติดต้ัง 

-พ่อค้าแม่ค้ามีชอ่งทาง
ประชาสัมพันธ์สินค้า
ตนเอง 
 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 

 3.8.5 ก่อสร้าง
ส านักงาน
คณะกรรมการตลาดสด 

มีส านักงานส าหรับ
คณะกรรมการตลาดสดใช้
ในการบริหารจัดการตลาด
สด 

ก่อสร้างส านักงานตลาดสด  
จ านวน  1  ห้อง 

 400,000 
(อปท.) 

400,000 
(อปท.) 

400,000 
(อปท.) 

400,000 
(อปท.) 

จ านวนอาคารส านักงาน
คณะกรรมการตลาดสด
ที่เทศบาลด าเนินการ
ก่อสร้าง 

คณะกรรมการตลาดสดมี
ห้องไว้ใช้ในการประชุม
และบริหารจัดการตลาด
สด 
 

กองช่าง 

 3.8.6 ติดตั้งบ่อบ าบัดน้ า
เสียจากอาคารตลาดสด 

เพื่อใช้รองรับน้ าเสียจาก
อาคารตลาดสดเทศบาล 

ติดต้ังบ่อบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 
2 จุด 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

200,000 
(อปท.) 

จ านวนบอ่บ าบัดน้ าเสีย
ที่เทศบาลด าเนินการ
ติดต้ัง 

น้ าเสียจากตลาดสดได้รับ
การบ าบัดก่อนปล่อยลง
ร่องน้ าและลดกลิ่นไม่พึง
ประสงค์ภายในอาคาร
ตลาดสด 

กองช่าง 

 3.8.7 ก่อสร้างแท่น
ส าหรับขายอาหาร
อาคารตลาดสดหลังเล็ก 

เพื่อให้ถูกสุขลักษณะและ
มีความสะอาด ปลอดภัย
กับผู้บริโภค 

ก่อสร้างแท่นส าหรับขาย
อาหารอาคารตลาดสดหลังเล็ก  

400,000 
(อปท.) 

400,000 
(อปท.) 

400,000 
(อปท.) 

400,000 
(อปท.) 

400,000 
(อปท.) 

จ านวนแท่นส าหรับขาย
อาหารอาคารตลาดสด
หลังเล็กที่เทศบาล
ด าเนินการ 

ผู้เช่ามีแท่นส าหรับขาย
อาหารที่ถกูสุขลักษณะ  

กองช่าง 

 3.8.8 ปรับปรุงแท่น
ส าหรับขายอาหาร
อาคารอาคารตลาดสด
หลังใหญ่ 

เพื่อให้ถูกสุขลักษณะและ
มีความสะอาด ปลอดภัย
กับผู้บริโภค 

ปรับปรุงแท่นส าหรับขาย
อาหารอาคารตลาดสดหลัง
ใหญ่ 

600,000 
(อปท.) 

600,000 
(อปท.) 

600,000 
(อปท.) 

600,000 
(อปท.) 

600,000 
(อปท.) 

จ านวนแท่นส าหรับขาย
อาหารอาคารตลาดสด
หลังใหญ่ที่เทศบาล
ด าเนินการ 

ผู้เช่ามีแท่นส าหรับขาย
อาหารที่ถกูสุขลักษณะ 

กอง
ช่าง 

 3.8.9 จัดโซนให้ส าหรับ
ผู้ประกอบการขาย
อาหารปรุงส าเร็จ 
ด้านหน้าตลาดสด (ทั้ง
ตลาดเช้าและตลาดค่ า
คืน) 

เพื่อความเป็นระเบียบและ
ไม่กีดขวางเส้นทางจราจร 

จัดโซนด้านหน้าตลาดสด
ส าหรับ -ผู้ขายอาหารปรุง
ส าเร็จตลาดเช้า(05.00 – 
09.00 น.) 
-ผู้ขายอาหารปรุงส าเร็จตลาด
ค่ าคืน (15.00 – 21.00 น.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

จ านวนผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมกิจกรรมการจัด
โซนที่เทศบาล
ด าเนินการ 

-มีจุดส าหรับให้ผู้ขาย
อาหารปรุงส าเร็จที่
แน่นอนและไม่กีดขวาง
เส้นทางจราจร 
 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
 3.8.10 การท าปูายแผนผัง

เพื่อแสดงการจัดวางการ
จ าหน่ายสินค้าแต่ละ
ประเภทและการก าหนดการ
จัดวางสินค้าแต่ละประเภท
ให้เป็นหมวดหมู่ภายใน
อาคารตลาดสด เช่นการ
ก าหนดโซนขายอาหาร 
ประเภทต่างๆ 

-เพื่อให้สินค้าแต่ละประเภทไม่
ปะปนกันและมีความเป็น
ระเบียบและนา่ซ้ือมากขึ้น 
-เพื่อเพิ่มความสะดวกใหก้ับ
ลูกค้าที่มาจับจ่ายซ้ือสินค้า 

-ติดต้ังปูายแผนผังแสดง
การจัดวางสินค้าแต่ละ
ประเภทภายในอาคาร
ตลาดสด 
-วางผังในการจ าหน่าย
สินค้าแต่ละประเภท
ภายในอาคารตลาดสด
เทศบาล 

60,000 
(อปท) 

60,000 
(อปท) 

60,000 
(อปท) 

60,000 
(อปท) 

60,000 
(อปท) 

จ านวนปาูยแผนผัง
เพื่อแสดงการจัดวาง
การจ าหน่ายสินค้าแต่
ละประเภทที่เทศบาล
ด าเนินการ 

-ลูกค้าที่มาซ้ือ
สินค้าเข้าถึง
สินค้าที่ต้องการ
ได้เร็วขึ้น 
-สินค้าที่วางขาย
เป็นหมวดหมู่มี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กองสาธารณสุข
ฯ 

กองช่าง 

 3.8.11 ปรับปรุงทางเดิน
ภายในอาคารตลาดสด 

เพื่อให้ทางเดินภายในอาคาร
ตลาดสดมีความสะอาดท า
ความสะอาดได้ง่ายและไม่เป็น
แหล่งสะสมของเช้ือโรค 

ปรับปรุงทางเดินภายใน
อาคารตลาดสดโดยการปู
กระเบื้อง 

250,000 
(อปท.) 

250,000 
(อปท.) 

250,000 
(อปท.) 

250,000 
(อปท.) 

250,000 
(อปท.) 

ระยะทางในการ
ปรับปรุงทางเดิน
ภายในอาคารตลาด
สดที่เทศบาล
ด าเนินการ 

ทางเดินภายใน
อาคารตลาดสด
สะอาด และไม่
เป็นแหล่งสะสม
เช้ือโรค 

กองช่าง 

 3.8.12 ติดต้ังสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต(wifi) ส าหรับ
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตภายใน
อาคารตลาดสด 

เพื่อให้ผู้มาซ้ือสินค้าและพอ่ค้า
แม่ค้าได้ใช้สัญญาณอินเตอร์ 
(wifi) ฟร ี

ติดต้ังสัญญาณ
อินเตอร์เนตภายในอาคาร
ตลาดสด จ านวน 1 จุด 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

จ านวนครั้งในการ
ติดต้ังสัญญาณ
อินเตอร์เนต(wifi) ที่
เทศบาลด าเนินการ 

ผู้มาซ้ือสินค้า
และพ่อค้าแม่ค้า
มีสัญญาณ
อินเตอร์เนต 
(wifi) ใช้ฟรี 

กองสาธารณสุข
ฯ 
 

 3.8.13 โครงการตลาดสดน่า
ซ้ือ 

-เพื่อพัฒนาตลาดสดเทศบาล
ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามยั 

-จัดท าโครงการตลาดสด
น่าซ้ือ จ านวน 1 โครงการ 

20,000 
(อปท.) 

20,000 
(อปท.) 

20,000 
(อปท.) 

20,000 
(อปท.) 

20,000 
(อปท.) 

-ร้อยละ 90 ของ
จ านวนผู้ประกอบ
กิจการที่ผ่านการ
ฝึกอบรม 
-จ านวนตัวอย่าง
อาหารที่ผ่านการ
ตรวจสารปนเปื้อน 

-ตลาดสด
เทศบาลผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
พื้นฐานตลาดสด
น่าซ้ือของกรม
อนามัย 

กองสาธารณสุข
ฯ 
 

 3.8.14 โครงการปรับปรุงโรง
ฆ่าสัตว์ (หลังเก่า) เป็นตลาด
ชุมชนเทศบาลต าบลพนม
ไพร 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนน าสินค้า ที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือ
สินค้าที่ผลิตเองในชุมชนมา
จ าหน่ายในตลาดชุมชน  

-จัดท าโครงการปรับปรุง
โรงฆ่าสัตว์(หลังเก่า)เป็น
ตลาดชุมชนเทศบาลต าบล
พนมไพร จ านวน 1 
โครงการ 
 

 4,000,000 
(อปท.) 

4,000,000 
(อปท.) 

4,000,000 
(อปท.) 

  - จ านวนผู้เขา้ 
 ร่วมโครงการฯ 

-ประชาชนมี
สถานที่ขาย
ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรหรือ
สินค้าที่ผลิตขึ้น
เองในชุมชน  

ส านักปลัดฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

 3.8.15 โครงการก่อสร้างรั้ว 
คสล.โรงฆ่าสัตว์(หลังใหม่) 
เทศบาลต าบลพนมไพร 

-เพื่อให้มีความเป็นสัดส่วน
สะอาด ปลอดเชื้อ ปลอดภัย
กับประชาชนใกล้เคียง  และ
ปูองกันมิให้สัตว์ออกจากโรงฆ่า
สัตว์ได้  

-จัดท าโครงการกอ่สร้างรั้ว 
คสล.โรงฆ่าสัตว์(หลังใหม่) 
เทศบาลต าบลพนมไพร 

3,000,000 
(อปท.) 

3,000,000 
(อปท.) 

3,000,000 
(อปท.) 

3,000,000 
(อปท.) 

  - ความยาวใน 
 การกอ่สร้างรั้ว 
  ที่เทศบาล 
 ด าเนินการ 

- โรงฆ่าสัตวห์ลังใหม่
มีรั้วกั้นเป็นสัดส่วน 
และมีความปลอดภัย
ทุกด้าน 

กองช่าง,
กอง

สาธารณสุข
ฯ 

4. ก่อสร้างโดมร้านค้าชุมชน 
เทศบาลต าบลพนมไพร 

-เพื่อให้ชุมชนมีอาคารส าหรับ
ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

-ก่อสร้างโดม   ขนาดกว้าง  
8.00  เมตร  ยาว  24.00 
เมตร สูง 4.00 เมตร  ตาม
แบบเทศบาลก าหนด   
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

  650,000 
(อปท.) 

650,000 
(อปท.) 

650,000 
(อปท.) 

จ านวนโดมรา้นค้า
ชุมชนที่เทศบาล
ด าเนินการก่อสร้าง 

- เทศบาลมีโดม
ร้านค้าชุมชนใช้ใน
กิจการเทศบาล 

กองชา่ง 

5. ก่อสร้างห้องน้ าตลาดชุมชน 
เทศบาลต าบลพนมไพร 

-เพื่อรองรับผู้มาซื้อสินค้าใน
อาคารโดมร้านค้าชุมชน 

-ก่อสร้างห้องน้ าบริเวณ
อาคารตลาดชุมชน ขนาด 
2X2 เมตร แบ่งเป็นห้องน้ า
ส าหรับผู้ส าหรับผู้หญิง 2 
ห้อง ส าหรับผู้ชาย 2 ห้อง 
พร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์ภายใน
ห้องน้ าตามแบบเทศบาล
ก าหนดพร้อมปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

  
 

300,000 
(อปท.) 

300,000 
(อปท.) 

300,000 
(อปท.) 

จ านวนหอ้งน้ าที่
เทศบาลด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

-เทศบาลต าบลพนม
ไพรมีห้องน้ าไว้รองรับ
ประชาชนที่มาซ้ือ
สินค้าชุมชน 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างตลาด
ชุมชนเทศบาลต าบลพนม
ไพร 

เพื่อก่อสร้างตลาดชุมชนของ
เทศบาลต าบลพนมไพรส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนน า
สินค้า ในชุมชนมาจ าหน่ายใน
ตลาดชุมชน 

ก่อสร้างตลาดชุมชนเทศบาล
ต าบลพนมไพรเมตร  ตาม
รูปแบบเทศบาลก าหนด   
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ  

5,000,000 
(อปท.) 

5,000,000 
(อปท.) 

5,000,000 
(อปท.) 

5,000,000 
(อปท.) 

- จ านวนตลาดชุมชน
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

-เทศบาลต าบลพนม
ไพร มีตลาดชุมชน
เป็นแหล่งเพิ่มรายได้
ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการตลาดสดแห่งที่2 เพื่อก่อสร้างตลาดสดของ
เทศบาลต าบลพนมไพร แห่งที่
2 ให้ประชาชนไดน้ าสินค้ามา
จ าหน่ายในตลาดสด 

ก่อสร้างตลาดสด แห่งที่2
ของเทศบาลต าบลพนมไพร
เมตร  ตามรูปแบบเทศบาล
ก าหนด   พรอ้มปูาย
ประชาสัมพันธโ์ครงการ 

10,000,000 
(อปท.) 

10,000,000 
(อปท.) 

10,000,000 
(อปท.) 

10,000,000 
(อปท.) 

- จ านวนตลาดสด   
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

-เทศบาลต าบลพนม
ไพร มีตลาดสดเป็น
แหล่งเพิ่มรายได้
ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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5.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
    5.3.1 แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการก่อสร้างศูนย์
วัฒนธรรมแสดงสินค้าและ
จ าหน่ายสินค้าOTOP
ชุมชน 

-เพื่อให้สามารถเป็นแหล่ง
แสดงสินค้าและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP
ชุมชน 

-ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม
แสดงสินค้าและจ าหน่าย
สินค้าOTOPชุมชน ตาม
รูปแบบเทศบาลก าหนด   
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

15,00,000 
(อปท.) 

15,00,000 
(อปท.) 

15,00,000 
(อปท.) 

15,00,000 
(อปท.) 

15,00,000 
(อปท.) 

ทต.พนมไพรมีศูนย์
วัฒนธรรมแสดง
สินค้าและจ าหน่าย
สินค้าOTOPชุมชน 
เพิ่มขึ้น 1 แห่ง 

-ประชาชนมีรายได้
จากการจ าหน่าย
สินค้าOTOPชุมชน
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
 

 
 
 

   5.4 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      5.4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งแก่ประชาชน 

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการการ
มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง/การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  แก่
ประชาชน   ปีละ   1  ครั้ง 

40,000 
(อปท.) 

40,000 
(อปท.) 

40,000 
(อปท.) 

40,000 
(อปท.) 

40,000 
(อปท.) 

จ านวนประชาชนที่เข้า
ร่วมการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

- ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมในการ
เลือกตั้งและการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย     

ส านักปลัดฯ 

2. โครงการจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและสมาชกิสภา
เทศบาล 

-เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและผู้บริหารแทน
ต าแหน่งที่ว่าง 

-จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหารแทนต าแหน่ง
ที่ว่าง 

400,000
(อปท.) 

400,000
(อปท.) 

400,000
(อปท.) 

400,000
(อปท.) 

400,000
(อปท.) 

จ านวนการจัดการ
เลือกตั้ง 
 

- ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเลือกตั้ง
และการปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย     

ส านักปลัดฯ 

3. เปิดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน 

-เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน 

-เปิดเวทีประชาคม   เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

จ านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมประชาคม 

-น าความคิดเห็น
ของประชาชนมา
มาประยุกต์ใช้
เปน็แนวนโยบาย
ของเทศบาล  95 
% 

ส านักปลัดฯ 
กองช่าง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

4.  โครงการจัดท าแผน
ชุมชนและประชาคม
แผนพัฒนาเทศบาล 

 

-เพื่อให้บริการประชาชน
นอกสถานท่ี 
-เพื่อจัดเวทีประชาคมและ
พบปะชุมชนในเขต
เทศบาล 

-เปิดเวทีประชาคม   
เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน ในเขต
เทศบาล 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

จ านวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมประชาคมจัดท า
แผนชุมชนฯ 

-ประชาชนได้
เข้าใจ/รู้จักแนวทาง
การให้บริการ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาล 

ส านักปลัด 
ฯ 
 

 

5. โครงการจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานเพื่อใช้ในการ
จัดท าแผนชุมชน 
แผนพัฒนาเทศบาล 

-เพื่อน าขอ้มูลที่ได้ไป
ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

- จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐานเพื่อใช้ในการ
จัดท าแผนชุมชน 
แผนพัฒนาเทศบาล 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

จ านวนครัวเรือนที่ได้ท า
การจัดเก็บขอ้มูล 

--ปรับปรุงชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ได้  95 % 

ส านักปลัดฯ 

6. การให้บริการประชาชน
นอกสถานที ่

          

 6.1 โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผูปุ้วย
เอดส์ 

-เพื่อให้บริการประชาชน
นอกสถานที ่
 

เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 
ในเขตเทศบาล 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

จ านวนประชาชนผู้มาใช้
บริการที่เทศบาล
ด าเนินการ 

-ประชาชนได้เข้าใจ/
รู้จักแนวทางการ
ให้บริการประชาชน
ตามอ านาจหน้าทีข่อง
เทศบาล 

ส านักปลัดฯ 
 

7. โครงการส่งเสริมการ
ปรองดองสมานฉันท์ 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลมีความรัก
ความสามัคคี ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน 

-ประชาชนในเขต 
จ านวน 6 หมู่บา้น  

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

10,000 
(อปท.) 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ - ประชาชนมีความรัก 
ความสามัคคีกัน ชว่ย
เหลือเกิ้อกูลกันใน
ชุมชน 
 

ส านักปลัด 

8. โครงการสร้างพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตย 

-เพื่อเสริมสร้างส านึกความ
เป็นพลเมืองดี วิถี
ประชาธิปไตยให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อยา่งเป็นรูปธรรม 

-ประชาชนในเขต 
จ านวน 6 หมู่บา้น  

30,000 
(อปท.)                                                                            

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

30,000 
(อปท.) 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ -ประชาชนมีจิตส านึก
ของการเป็นพลเมือง
ดีตามแบบวถิีของ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 

9. ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน 

          

 9.1 ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสาย 

-เพื่อให้เทศบาลมีระบบเสียง
ตามสายที่ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่  

-ปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายหมูที่1-6  

1,500,000 
(อปท.) 

1,500,000 
(อปท.) 

1,500,000 
(อปท.) 

1,500,000 
(อปท.) 

1,500,000 
(อปท.) 

ระยะทางในการปรับปรุง
เสียงตามสาย 

-ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมยั    

ส านักปลัด 
ฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

10.  อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชนใน
กิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน ์

          

 10.1 อุดหนุนโครงการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการซ้ือการ
จ้างของ  อปท, ระดับ
อ าเภอ 

-เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
ให้บริการของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือการจ้างของ  
อปท, ระดับอ าเภอ 

-สนับสนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือการ
จ้างของ  อปท, ระดับ
อ าเภอ  

15,000 
(อปท.) 

15,000 
(อปท.) 

15,000 
(อปท.) 

15,000 
(อปท.) 

15,000 
(อปท.) 

จ านวนงบประมาณที่
เทศบาลด าเนินการ 
อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ขอ้มูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจา้ง  

-ประสิทธภิาพการ
ให้บริการของศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการซ้ือ
การจ้างของ  อปท, 
ระดับอ าเภอ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
ฯ 
 
 

 

4.  โครงการจัดท าแผน
ชุมชนและประชาคม
แผนพัฒนาเทศบาล 

 

-เพื่อให้บริการประชาชน
นอกสถานท่ี 
-เพื่อจัดเวทีประชาคมและ
พบปะชุมชนในเขต
เทศบาล 

-เปิดเวทีประชาคม   
เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชน ในเขต
เทศบาล 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

จ านวนประชาชนท่ีเข้า
ร่วมประชาคมจัดท า
แผนชุมชนฯ 

-ประชาชนได้
เข้าใจ/รู้จักแนวทาง
การให้บริการ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีของ
เทศบาล 

ส านักปลัด 
ฯ 
 

 

 
5.5 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กร 
    5.5.1 บริหารงานท่ัวไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. การด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล  
คณะกรรมการกระจาย
อ านาจ   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด  ที่จะมีใน
โอกาสต่อไป แล้วแต่กรณี 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

 1.1 การด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล  
คณะกรรมการกระจาย
อ านาจ   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด  ที่จะมีใน
โอกาสต่อไป แล้วแต่กรณี 

-เพื่อด าเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล  คณะกรรมการ
กระจายอ านาจ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด  ทีจ่ะมีในโอกาส
ต่อไป แล้วแตก่รณี 

- การด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล  
คณะกรรมการกระจาย
อ านาจ   ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด  ทีจ่ะ
มีในโอกาสต่อไป 
แล้วแต่กรณี 

2,000,000 
(อปท.) 

2,000,000 
(อปท.) 

2,000,000 
(อปท.) 

2,000,000 
(อปท.) 

2,000,000 
(อปท.) 

ร้อยละของการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐบาล 
คณะกรรมการ
กระจายอ านาจ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดฯ 

-รองรับงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล  
คณะกรรมการกระจาย
อ านาจ   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด  ที่จะมีใน
โอกาสต่อไป แล้วแต่กรณี  

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กอง

สาธารณสุขฯ 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา 

2.  อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชนใน
กิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน ์

          

 2.1 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอพนมไพร  
ส าหรับด าเนินโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาล  
นโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย  
นโยบายจังหวัดร้อยเอ็ด  
และนโยบายของอ าเภอ 
 

-เพื่อให้ที่ท าการปกครอง
อ าเภอพนมไพร มี
งบประมาณด าเนินโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาล  
นโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย  
นโยบายจังหวัดร้อยเอ็ด  
และนโยบายของอ าเภอ 

-  อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอพนม
ไพร  ด าเนินโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาล  
นโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย  
นโยบายจังหวัดร้อยเอ็ด  
และนโยบายของอ าเภอ 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

จ านวนครั้งในการ
อุดหนุน
งบประมาณให้แก่ที่
ท าการปกครอง
อ าเภอพนมไพร 

- ที่ท าการปกครองอ าเภอ
พนมไพร มีงบประมาณ
ด าเนินโครงการโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาล  
นโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย  
นโยบายจังหวัดร้อยเอ็ด  
และนโยบายของอ าเภอ 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 

 2.2 อุดหนุนหน่วยงาน
ของรัฐหรือองค์กรเอกชน
ในกิจกรรมอันเป็น      
สาธารณประโยชน์   เช่น   
ที่ท าการปกครองอ าเภอ   
ส่วนราชการ  องค์กร
เอกชน   ฯลฯ 

-เพื่อให้หนว่ยงานของรัฐหรือ
องค์กรเอกชนในกิจกรรมอัน
เป็น      สาธารณประโยชน์   
เช่น   ที่ท าการปกครอง
อ าเภอ   ส่วนราชการ  
องค์กรเอกชน   ฯลฯ  
ด าเนินกิจการตามอ านาจ
หน้าที่ได้ 

 อุดหนุนหนว่ยงานของ
รัฐหรือองค์กรเอกชนใน
กิจกรรมอันเป็น  สา
ธารณประโยชน ์   
เช่น   ที่ท าการปกครอง
อ าเภอ   สว่นราชการ  
องค์กรเอกชน   ฯลฯ   

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

50,000 
(อปท.) 

จ านวนครั้งในการ
อุดหนุน
งบประมาณให้แก่
หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชน
ในกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน ์

- หน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรเอกชนในกิจกรรม
อันเป็น      
สาธารณประโยชน์   เช่น   
ที่ท าการปกครองอ าเภอ   
ส่วนราชการ  องค์กร
เอกชน   ฯลฯ  ด าเนิน
กิจการตามอ านาจหนา้ที่
ได้ 

ส านักปลัด 
ฯ 
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