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ประกาศเทศบาลต าบลพนมไพร 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  

----------------------------------------- 
  ด้วยเทศบาลต าบลพนมไพร  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   
โดยได้รับการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมท้องถิ่น ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม  2565  และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารเทศบาลต าบลพนมไพร
เรียบร้อยแล้ว  เพ่ือให้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลพนมไพร  ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)  พ.ศ. 2559  ข้อ 
17  โดยผ่านกระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ   แผนพัฒนาต าบล   แผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี   ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า   เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

    ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2566 - 2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ของเทศบาลต าบลพนมไพร  ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป  
         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                 ประกาศ ณ  วันที ่ 22  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

 

                      ( นายทินกร   พันธโคตร ) 
                         นายกเทศมนตรีต าบลพนมไพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

                      ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนา  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561   ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาห้าปีเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่
ก าหนดไว้ให้มีระยะเวลา5 ปี 
                      แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) หมายรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล
พนมไพร ประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการ ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลต าบลพนมไพร ได้มีการ
ทบทวน เพิ่มเติม  โดยได้น าเข้าผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นระดับต าบลเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และชุมชน  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทบทวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น
ปัจจุบัน เพื่อการน าไปเป็นกรอบและแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
งบประมาณจ่ายจากเงินสะสมในแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) 
                    เทศบาลต าบลพนมไพร ขอขอบคุณผู้แทนภาคประชาคมหมู่บ้าน ชุมชน และต าบล คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพนมไพร คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลพนมไพร ผู้น าชุมชน ส่วน
ราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และทุกภาคส่วนในประชาสังคม ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูล 
และเสนอความคิดเห็นและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 จนส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ในคร้ังนี้เป็นอย่างดียิ่ง 
 
 
 
                                                                                                        คณะกรรมการพัฒนา 
                                                                                                       เทศบาลต าบลพนมไพร  
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



สารบัญ 
 
เรื่อง            หน้า 
ส่วนที่ 1   บทน า            1 
ส่วนที่ 2  บัญชสีรุปโครงการตามพัฒนาแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
             เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (แบบ ผ.01)                                                                                    5 
            บัญชีสรปุครุภัณฑ์โครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.01)                                                         8
ส่วนที่ 3  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น  (แบบ ผ.02)                                                          
     -ยุทธศาสตร์ที่ 1-6                                                                                                  9  
 
ส่วนที่ 4 บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.08)                                                                                         24 
                
ภาคผนวก 
ประกาศเทศบาลต าบลพนมไพร  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)เพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 1  
 
 
 
 

------------------------------- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



บทน า 

เหตุผลและความจ าเป็น 

                       ตามที่เทศบาลต าบลพนมไพรได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เมื่อวันที่ 22 
ตุลาคม 2564  เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการจัดท างบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3  
พ.ศ. 2561  โดยการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่ นให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเดือนตุลาคม ก่อน
ปีงบประมาณถัดไปนั้น  เนื่องด้วยในปัจจุบันการพัฒนาองค์กร และสถานการณ์ด้านการพัฒนาตามโครงสร้างการแบ่ง
งานมีการเปลี่ยนแปลง  ทั้งด้านจ านวนบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลง อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ มีข้อระเบียบ
กฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง  และในการบริหารงานท้องถิ่นในพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์
หรือบริบทในพื้นที่ ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ตลอดจนสถานะทางการเงิน การคลังของเทศบาลต าบลพนมไพร ที่มีความพร้อมในการพัฒนา และเพื่อให้
เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เป็นจริงและเป็นปัจจุบันมากที่สุด พร้อมทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  อีกทั้งเทศบาลต าบลพนมไพรยังขาดวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ ที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจ า จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเติม  แผนงานโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  
ฉบับที่ 1  โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ. 2561  
 
 

        วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   

           1. เพื่อให้การจัดท าโครงการในการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) มีความ
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด 
                     2.เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
                       3.ความจ าเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
โครงสร้างด้านบุคลากร ของเทศบาลต าบลพนมไพรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด จึงต้องมีการจัดหาเคร่ืองมือเครื่องใช้
ให้มีความเพียงพอต่อจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพื้นที่ และชุมชนที่ขยายเพิ่มขึ้น เช่นด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน การปูองกันภัยต่างๆ ด้านดารศึกษา การบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานส าหรั บบริการ
ประชาชนในพื้นที่ต าบลพนมไพรและต าบลใกล้เคียง 
                   
                    ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561  ข้อ 9 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 22 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และให้ใช้ข้อความนี้   
“ข้อ   22  เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการตาม
ขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม 
 เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ 
พร้อมทั้งปิดให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
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สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนา 

“เป็นเมืองน่าอยู ่เชิดชูคุณธรรม ก้าวน าคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจสดใส การศึกษาไกลก้าวหนา้” 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
   1.ด้านโครงสรา้งพื้นฐานและการคมนาคม 1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษา ถนน สะพาน 

ทางเท้า   ท่อระบายน้ ารางระบายน้ าและ ทางระบาย
น้ า 
1.2  พัฒนาระบบจราจร 
1.3  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
 

2. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.1  การก าจัดขยะมูลฝอยและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2.2  การส่งเสริม และสร้างจิตส านึกและตระหนัก
ในการร่วมกันท านุบ ารุง รักษาสภาพแวดล้อม 
2.3 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้า
ช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมตามความ
เหมาะสม 
 

  3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

3.1  ส่งเสริมการศึกษา 
3.2  การให้บริการสาธารณสุข 
3.3  การส่งเสริมสวัสดิการสงัคม 
3.4  การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
3.5  การรักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.6  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4.1  การสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
4.2  การส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
4.3  การส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 
 

 
 
 
 
 

1
9 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

5. ด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร 5.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
5.2  การก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน 
และการท านุบ ารุงรักษาจัดหาวัสดุอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ 
5.3  การปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
5.4 การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
5.5การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
องค์กร 
 

 6. ด้านวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ
ท่องเที่ยว 

6.1  การจัดงานวันส าคัญของชาติและศาสนา 
6.2  การส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 
 

 
 

นโยบายการพัฒนาจังหวัด 
  มุ่งเป็นแหล่งผลิตและจ าหนา่ยขา้วหอมมะลิชัน้ดีสู่ตลาดโลก   ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  และพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานเพื่อสร้างรายได้ และคุณภาพชีวติของประชาชน  
 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

1.นโยบายด้านการคมนาคม การระบายน้ า  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติค(ลาดยาง) 
1.2 สนับสนุนการพฒันาระบบจราจร  และติดตั้งไฟสญัญาณจราจร 
1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุงรางระบายน้ า 
1.4 จัดให้มี /ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟูาสาธารณะ 
 

2.นโยบายด้านสาธารณสุข 
2.1 จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ที่ทนัสมยั แห่งใหม่ เพื่อให้ประชาชนไดบ้ริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดปลอดภัย 
2.2 ปรับปรุงตลาดสดของเทศบาลให้มีมาตรฐาน และถูกสุขลกัษณะ 
2.3 จัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย  ติดตั้งตามจุดต่างๆให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย 
2.4 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ออกก าลังกายและพักผ่อนแก่ประชาชน (โรงฆ่าสตัว์เก่า) 
2.5 จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อควบคุมและปูองกันโรคติดต่อ 
2.6 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.7 ส่งเสริมกิจกรรม/กิจการอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้า 
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3.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
3.1 ส่งเสริมลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกหาประโยชน์จากขยะแบบครบวงจร 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ 
3.3 สนับสนุนให้มีการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3.4 ปรับปรุงสถานที่ทิง้ขยะ 
3.5 ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะให้เกิดความร่มร่ืน (หนองแนบ หนองเขียน หนองขวา หนองแวง 
 หนองสม) 
 

4.นโยบายด้านการศึกษา 
4.1 จัดให้มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน(อินเตอร์เน็ตไร้สาย) 
4.2 เผยแพร่ความรู้  ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง ผ่านเสียงตามสาย   สิ่งพิมพ์และ
อื่นๆ ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง 
4.3 ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา 
4.4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับประชาชนและเยาวชน 
 

5.นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ 
5.1 จัดให้มีการฝึกอบรม และพัฒนาฝีมือ อาชีพให้แก่ประชาชน  
5.2 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตของประชาชน ให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และช่วยเหลอืประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ อย่างทัว่ถึง 
 

6.นโยบายด้านส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรม/กิจการ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ประสบภัยพิบัติ 
6.1 ส่งเสริมกิจกรรม และกิจการเด็ก สตรี ผู้พิการ ให้มีสิทธิไดร้ับการสงเคราะห์ ตามระเบยีบของ

ทางราชการอย่างทัว่ถึง 
6.2 จัดให้มีการสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ ตามความเหมาะสม 
6.3 จัดเบี้ยยังชีพให้กับผู้สงูอายใุห้ทั่วถึงตามระเบียบราชการ 
 

7.นโยบายด้านการส่งเสริมพัฒนา และอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 
7.2 ส่งเสริมสนับสนุนวัดในเขตเทศบาลให้มีการสืบทอดงานประเพณีประจ าปีให้ทั่วถึง 
 และเท่าเทียม 
7.3 ส่งเสริมฟื้นฟู ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

8.นโยบายด้านการเมือง การบริการ และการมีส่วนร่วม 
8.1 ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนย่อยเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ 
ของเทศบาล 
8.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่ราชการ 
ก าหนด เพื่อเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกัน 
8.3 บริหารงานด้วยความโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า เพื่อตอบสนองความ 
ต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
8.4 จัดหาเครื่องไม้ เคร่ืองมือที่ทันสมัยไว้ใช้ ในกิจการเทศบาล บริการประชาชน และปูองกันบรรเทา 
สาธารณภัย 
8.5 พัฒนาบุคลากรเทศบาลให้มีความรู้ ความสามารถ ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ 

 



 
 

 

 
 
 

 
 

 
บัญชีสรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม   ฉบับท่ี 1 

เทศบาลต าบลพนมไพร  อ าเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

ยุทธศาสตร ์
ปี  2566 ปี  2567 ปี 2568 ปี2569 ปี2570 รวม 5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

1)ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ                           
การคมนาคม 
1.1 งานก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน 
1.2 งานก่อสร้างทางเดิน
เท้า  
1.3 งานบ าบัดน้ าเสีย 
งานอาคารและสิ่งปลูก
สร้าง 
1.4 งานพัฒนาด้านการ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

 
 

 
 14 

 
- 
 

4 
 
 

1 

 
 

 
6,034,000 

 
- 
 

8,932,000 
 
 

200,000 

 
 

 
17 

 
3 
 

4 
 
 

1 

 
 

 
16,909,000 

 
1,500,000 

 
8,400,0000 

 
 

200,000 

 
 

 
17 

 
3 
 

7 
 
 

1 

 
 

 
16,909,000 

 
1,500.000- 

 
16,600,000 

 
 

200,000 

 
 

 
13 

 
3 
 

5 
 
 

1 

 
 

 
13,604,000 

 
1,500,000 

 
8,900,000 

 
 

200,000 

 
 

 
5 
 
 
 

2 

 
 

 
6,700,000 

 
 
 

800,000 

 
 

 
66 

 
9 
 

22 
 
 

4 

 
 

 
60,156,000 

 
4,500,000 

 
28,832,000 

 
 

800,000 

รวม 16 15,166,000 25 102,609,000 25 33,710,500 22 24,204,000 7 7,600,000 101 183,289,500 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.1 งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและการอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

1,300,000 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

1,300,000 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

1,300,000 

     
 
 
 

9 

 
 
 
 

3,900,000 

รวม 3 1,300,000 3 1,300,000 3 1,300,000     9 3,900,000 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม   ฉบับท่ี 1 

เทศบาลต าบลพนมไพร  อ าเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

ยุทธศาสตร ์
ปี  2566 ปี  2567 ปี 2568 ปี2569 ปี2570 รวม 5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านคณุภาพชีวติ 
3.1 แนวทางการรักษา
ความสงบเรียบร้อย  
ความปลอดภัยในชีวติและ
ทรพัย์สนิ 

   
 
 
1 

 
 
 

250,000 

 
 
 
1 

 
 
 

250,000 

     
 
 
2 

 
 
 

500,000 

รวม   1 250,000 1 250,000     2 500,000 
5.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
องค์กรและบุคลากร 
5.1 แนวทางการพฒันา
ศักยภาพบคุลากร 

 
 
 

1 

 
 
 

200,000 

 
 
 
1 

 
 
 

200,000 

       
 
 
1 

 
 
 

400,000 

รวม 1 200,000 1 200,000       1 400,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 01 
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บัญชีสรุปครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม   ฉบับท่ี 1 

เทศบาลต าบลพนมไพร  อ าเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ด  
 

แผนงาน 
ปี  2566 ปี  2567 ปี 2568 ปี2569 ปี2570 รวม 5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

 บริหารงานทั่วไปเกีย่วกบั
เคหะและชุมชนชุมชน 

1 500,000 1 
 
 
 

500,000 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

     
 
 
2 

 
 
 

1,000,000 
รวม 1 500,000 1 500,000       2 1,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 01 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.02) 
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รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 25670) เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 

เทศบาลต าบลพนมไพร   อ าเภอพนมไพร   จังหวดัร้อยเอ็ด 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2   สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม   การระบายน้ า  การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  รางระบายน้ า  และทางระบายน้ า 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที ่ โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

 
   ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 ก่อสร้างถนน           
 1.1 โครงการก่อสร้างผิว

จราจรแอสฟัสติก 
คอนกรีตถนนนิคมคณา
รักษ์จากแยกถนนพนมไพร
พิทักษ์ถึงแยกทางเข้า
ประตูวัดเหนือ หมู่ท่ี 1  

-เพื่อแก้ไขผิวถนน
ให้ประชาชนในเขต
เทศบาล   ได้มีถนน
สภาพดีเพื่อการ
สัญจร ไป-มา ได้
อย่างสะดวก 

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  6.10  เมตร  
ยาว 278.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.0 4 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,696.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

595,000     - จ านวนพื้นท่ี
ถนนแอสฟัสท์  
ติกคอนกรีตท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

 1.2 โครงการก่อสร้างผิว
จราจรแอสฟัสติก 
คอนกรีตสุขกวีจากแยก
ถนนวัดคุ้มถึงถนนรอบ
เมืองทางเข้าประตูวัดเหนือ
ด้านทิศตะวันออก หมู่ท่ี 1 

-เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล   ได้
มีถนนสภาพดีเพ่ือ
การสัญจร ไป-มา 
ได้อย่างสะดวก 
 

-ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  6.00 เมตร 
ยาว  322  เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร  
หรือพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,932  
ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด 
พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 

679,000     - จ านวนพื้นท่ี
ถนนแอสฟัสท์
ติคคอนกรีตท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 

ผ 02 



 
-10- 

 
 
ที ่ โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

 
   ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

 1.3 โครงการก่อสร้างผิว
จราจรแอสฟัสติก 
คอนกรีตถนนซอยแพทย์ใส
จากแยกสัสดีจรดทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2043 
หมู่ท่ี 2  

-เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล  ได้
มีถนนสภาพดีเพ่ือ
การสัญจร ไป-มา 
ได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร  
ยาว 100.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

143,000     - จ านวนพื้นท่ี
ถนนแอสฟัสท์
ติกท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

 1.4 โครงการก่อสร้างผิว
จราจรแอสฟัสติก 
คอนกรีตถนนนิคมคณา
รักษ์(ซอยชีวะรัตน์)เริ่มจาก
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข2043ถึงสุด
ถนนคอนกรีต หมู่ท่ี 3 

-เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล  ได้
มีถนนสภาพดีเพ่ือ
การสัญจร ไป-มา 
ได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  6.00  เมตร  
ยาว 136.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.0 4 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
816.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

287,000     - จ านวนพื้นท่ี
ถนนแอสฟัสท์
ติกท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

 1.5 โครงการก่อสร้างผิว
จราจรแอสฟัสติก 
คอนกรีตซอยวรกาญจน์ถึง
แยกบุญเจริญ หมู่ท่ี 3 

-เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล  ได้
มีถนนสภาพดีเพ่ือ
การสัญจร ไป-มา 
ได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  6.00  เมตร  
ยาว 136.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.0 4 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
816.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

141,000     - จ านวนพื้นท่ี
ถนนแอสฟัสท์
ติกท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
-11- 

 
 
ที ่ โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

 
   ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

 1.6 โครงการก่อสร้างผิว
จราจรแอสฟัสติก 
คอนกรีตถนนเศวตกุญชร
จากแยกซอยโนนตาแหน
ถึงแยกสุวรรณธาดา หมู่ท่ี 
4 

-เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล  ได้
มีถนนสภาพดีเพ่ือ
การสัญจร ไป-มา 
ได้อย่างสะดวก 

- ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  6.10  เมตร  
ยาว 335.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,044.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 

719,000 719,000 719,000   - จ านวนพื้นท่ี
ถนนแอสฟัสท์
ติกท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

 1.7 โครงการก่อสร้างผิว
จราจรแอสฟัสติก 
คอนกรีตซอยโนนตาแหน
จรดถนนศิริราช หมู่ท่ี 4 

-เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล  ได้
มีถนนสภาพดีเพ่ือ
การสัญจร ไป-มา 
ได้อย่างสะดวก 

- ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  6.10  เมตร  
ยาว 349.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,129.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 

749,000 749,000 749,000   จ านวนพื้นท่ี
ถนนแอสฟัสท์
ติกท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

 1.8 โครงการก่อสร้างผิว
จราจรแอสฟัสติก 
คอนกรีตถนนข้างวัดกลาง
จากแยกถนนสุขกวีถึงถนน
โพธิสาร หมู่ท่ี 6 

-เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล  ได้
มีถนนสภาพดีเพ่ือ
การสัญจร ไป-มา 
ได้อย่างสะดวก 

- ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  7.30  เมตร  
ยาว 129.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.0 4 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
971.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

337,000 337,000 337,000   จ านวนพื้นท่ี
ถนนแอสฟัสท์
ติกท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

 
   ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

 
 
 
 

1.9 โครงการก่อสร้างผิว
จราจรแอสฟัสติก 
คอนกรีตถนนมนูญประ
ศาสตร์จากแยกสุวรรณ
ธาดาถึงถนนรอบเมือง หมู่
ท่ี 1 

-เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล  ได้
มีถนนสภาพดีเพ่ือ
การสัญจร ไป-มา 
ได้อย่างสะดวก 

- ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  6.10  เมตร  
ยาว 249.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,519.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

534,000 534,000 534,000 534,000  -จ านวนผิวจราจร
แอสฟัสท์ติก 
คอนกรีต
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  

กองช่าง 
 

 1.10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.พร้อมรางระบาย
น้ ารูปตัวยูซอยกิตติพงษ์ 
(ต่อจากเดิม) ถึงท่ีนางรุ่ง
รัตน์ เหลืองวิเศษ ม.3 
 

-เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล  ได้
มีถนนสภาพ เพื่อ
การสัญจร ไป-มา 
ได้อย่างสะดวก 

- ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตรยาว44
เมตร หนา0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ า
มาตรฐาน ท2-13 กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตน
ลึก 0.50 เมตร ยาว 44 เมตร  หรือ
เป็นไปตามแบบเทศบาลก าหนด พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

 300,000 300,000 300,000  จ านวนพื้นท่ี
ถนน คสล.
พร้อมราง
ระบายน้ าท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม และ
สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมถนน
ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 1.11 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ภายใน
ส านักงานเทศบาลต าบล
พนมไพร(ต่อจากเดิม) 
 

-เพื่อให้เทศบาล
ต าบลพนมไพรมี
ถนนท่ีดีในการ
สัญจรและการ
ให้บริการประชาชน
ในพื้นท่ีส านักงาน
สะดวกปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.ภายในส านักงาน
เทศบาลต าบลพนมไพร(ต่อจากเดิม) ขนาด
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  6  เมตร  ยาว 100  
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร  
ตามแบบเทศบาลก าหนด พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

 400,000 400,000 400,000  จ านวนพื้นท่ี
ถนนแอสฟัสท์
ติกท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร ไป-มาใน
พื้นท่ีส านักงานและ
ได้รับการบริการท่ีดี  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วดั 

 
   ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

 
 
 
 

1.12 โครงการขยายผิว
จราจรถนนพินิจนนท์
ราษฎร์พร้อมเทผิวจราจร 
คสล.กว้างข้างละ 2 เมตร 
ถึงสุดเขตเทศบาล 
(ปั๊มพีที) 

-เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล  ได้
มีถนนสภาพดีเพ่ือ
การสัญจร ไป-มา 
ได้อย่างสะดวก 

- ขยายผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  2.00  
เมตร  ยาว 900.00  เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15  เมตร ท้ังสองฝังทาง หรือมีพื้นท่ี
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตาราง
เมตร  ตามแบบเทศบาลก าหนด พร้อม
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 

 1,500,000 1,500,000   -จ านวนผิวจราจร
แอสฟัสท์ติก 
คอนกรีตได้รับ
การปรับปรุงแล้ว
เสร็จ 

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

 1.13 โครงการก่อสร้างผิว
จราจรแอสฟัสติกท์
คอนกรีตถนนพินิจนนท
ราษฎร์ถึงสุดเขตเทศบาล 
(ปั๊มพีที)  

-เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล  ได้
มีถนนสภาพดีเพ่ือ
การสัญจร ไป-มา 
ได้อย่างสะดวก 

- ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติก 
คอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  2  
เมตร  ยาว 900.00  เมตร หนาเฉลี่ย 
0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,800.00 ตารางเมตร  ตามแบบ
เทศบาลก าหนด พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 1,700,000 1,700,000 1,700,000  จ านวนพื้นท่ีถนน
แอสฟัสท์ติกท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 1.14 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัสท์ติกคอน กรีต
ซอยบุญเจริญจากแยก
ซอยวรกาญจน์ถึงสามแยก
ซอยกิตติพงษ์ ม.3 

-เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล  ได้
มีถนนสภาพดีเพ่ือ
การสัญจร ไป-มา 
ได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  2  เมตร  
ยาว 900.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,320.00 ตารางเมตร  ตามแบบ
เทศบาลก าหนด พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

 500,000 500,000 500,000  จ านวนพื้นท่ีถนน
แอสฟัสท์ติกท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

-ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 1.15 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
ถนนพินิจนนทราษฎร์เริ่ม
จากบริเวณถนนทางหลวง
หมายเลข 2043 ถึงสี่แยก
บ้านนายมนตรี 

-เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล  ได้
มีถนนสภาพดีเพ่ือ
การสัญจร ไป-มา 
ได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  15  เมตร  
ยาว 392.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
7,275 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

 2,620,000 2,620,000 2,620,000  จ านวนพื้นท่ีถนน
แอสฟัสท์ติกท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

-ประชาชน
ไดร้ับความ
สะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

 
   ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

 1.16 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อระบาย
น้ าจาก ร.พ.พนมไพร ถึง
ถนนทางหลวงชนบทสาย
พนมไพร-หนองฮี 

-เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล  ได้
มีถนนสภาพดีเพ่ือ
การสัญจร ไป-มา 
ได้อย่างสะดวก 

วางท่อระบายน้ า คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 1 เมตร ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  6  
เมตร  ยาว 418  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,508.00 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 

 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนพื้นท่ีท่อ
ระบายน้ าท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม และ
สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมถนน
ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

1.17 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
ซอยกิตติพงษ์ ถึงท่ีนางรุ่ง
รัตน์ ม.3 

-เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล  ได้
มีถนนสภาพดีเพ่ือ
การสัญจร ไป-มา 
ได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติก คอนกรีต
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย  6  เมตร  ยาว 
252  เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมี
พื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,521 ตาราง
เมตร  ตามแบบเทศบาลก าหนด พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -จ านวนพื้นท่ี
ถนนแอสฟัสท์
ติกท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

 1.18 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ทางไปโนน
มะเขือ ม.4 
 

-เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล  ได้
มีถนนสภาพดีเพ่ือ
การสัญจร ไป-มา 
ได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  
เมตร  ยาว 185  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
700 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 -จ านวนพื้นท่ี
ถนน คสล.
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

 1.19 โครงการก่อสร้าง
ถนนคลส. หลังวัดคุ้มช่วง
บ้านแม่แตงถึงบ้านจ่าแห่ 
ม.5 
 

-เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล  ได้
มีถนนสภาพดีเพ่ือ
การสัญจร ไป-มา 
ได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง  4  
เมตร  ยาว 40  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
160 ตารางเมตร  ตามแบบเทศบาล
ก าหนด พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 -จ านวนพื้นท่ี
ถนน คสล.
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

 1.20 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
จากแยกถนนเศวตกุญชร 
ถึง ถนนสุวรรณธาดา 
 

-เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล  ได้
มีถนนสภาพดีเพ่ือ
การสัญจร ไป-มา 
ได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนน แอสฟัสท์ติก คอนกรีตขนาด
ผิวจราจรกว้าง  4  เมตร  ยาว 190  เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร  ตาม
แบบเทศบาลก าหนด พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 -จ านวนพื้นท่ี
ถนนแอสฟัสท์
ติกท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

 
   ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

 
 
 
 

1.21 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรังเรียบหนอง
เขียน ม.1 

-เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล  ได้
มีถนนสภาพดีเพ่ือ
การสัญจร ไป-มา 
ได้อย่างสะดวก 

 -ก่อสร้างถนน ดินลูกรังขนาดผิวจราจร
กว้าง  6  เมตร  ยาว 300  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,800 ตาราง ตามแบบเทศบาล
ก าหนด พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 

 700,000 700,000 700,000  จ านวนพื้นท่ี
ถนนดินลูกรังที่
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

 1.22 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อ
ระบายน้ าซอยข้างบ้านพัน
โทสมภพ เรืองทุม ม.3 
 

-เพื่อให้ประชาชน
ในเขตเทศบาล  ได้
มีถนนสภาพดีเพ่ือ
การสัญจร ไป-มา 
ได้อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนน ดินลูกรังขนาดผิวจราจรกว้าง  
3.50  เมตร  ยาว 30  เมตร หนาเฉลี่ย 
0.20 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 1,800 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.80 
เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

150,000 150,000 150,000 150,000  จ านวนพื้นท่ี
ถนนดินลูกรัง
และท่อระบาย
น้ าท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
คมนาคม และ
สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมถนน
ได้ดีขึ้น 

กองช่าง 
 

 รวม 22 โครงการ          
6,034,000 16,909,000 16,909,000 13,604,000 
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1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  รางระบายน้ า  และทางระบายน้ า 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่ โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

 
   ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

2 ก่อสร้างทางเดินเท้า           
 
 
 
 

2.1 โครงการก่อสร้างทาง
เท้า (ฟุตบาท)เขตชุมชน
การค้าเส้นถนนหน้าวัด
กลาง ม.2 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ในการ
สัญจรมีทางเดินเท้า
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างฟุตบาททางเดินเท้ากว้าง 1.50 
เมตร ยาว 20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
300  ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ก าหนด พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

  500,000 500,000 500,000 -จ านวนพื้นท่ี
ฟุตบาททางเดิน
เท้าท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

--ประชาชนมี
ทางเดินเท้าและ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

 2.2 .ก่อสร้างฟุตบาท ศาล
เจ้าปุูเจ้าย่าถึงถนนวัดกลาง 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ในการ
สัญจรมีทางเดินเท้า
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างฟุตบาททางเดินเท้ากว้าง 1.50 
เมตร ยาว 20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
200  ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ก าหนด พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

  500,000   500,000 500,000 -จ านวนพื้นท่ี
ฟุตบาททางเดิน
เท้าท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

-ประชาชนมี
ทางเดินเท้าและ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

 2.3 โครงการก่อสร้าง
ฟุตบาท ศาลเจ้าปูุเจ้าย่าถึง
ส านักงานเกษตรอ าเภอ
พนมไพร 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ในการ
สัญจรมีทางเดินเท้า
ท่ีสะดวกและ
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างฟุตบาททางเดินเท้ากว้าง 1.50 
เมตร ยาว 20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
200  ตารางเมตร ตามแบบเทศบาล
ก าหนด พร้อมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 

  500,000 500,000 500,000 -จ านวนพื้นท่ี
ฟุตบาททางเดิน
เท้าท่ี
ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

-ประชาชนมี
ทางเดินเท้าและ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

 รวม 3 โครงการ     1,500,000 1,500,000 1,500,000    
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1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  รางระบายน้ า  และทางระบายน้ า 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่ โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

 
   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3 งานบ าบดัน้ าเสีย ก่อสร้างท่อระบายน้ า  รางระบายน้ า  และทางระบายน้ า 
 
 
 
 

3.1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. รูปตัวยู
ตามแบบแปลง(ท2-12) 
ซอยจิตตะยโสธร หมู่ท่ี 3 

-เพื่อให้เทศบาลมี
ระบบระบายน้ าได้ดี
มีมาตรฐานและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

-ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูตาม
แบบแปลง(ท2-12) ซอยจิตตะยโสธร 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 114 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตรตามแบบ
เทศบาลก าหนด พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

497,000     -จ านวนราง
ระบายน้ าท่ี
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
เพิ่มขึ้น 

เทศบาลต าบลพนม
ไพรมีระบบระบายน้ า
ท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังถนนและ
เขตชุมชนได้ 100% 

กองช่าง 
 

 3.2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. รูปตัวยู
ตามแบบแปลง(ท2-12) 
ซอยสิบสลึงต่อจากเดิมจาก
แยกถนนศรีสมบูรณ์ หมู่ท่ี 
4 และก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล.รูปตัวยูซอยขุณิกา
กรณ์ต่อจากเดิมถึงแยก
ซอยกิตติพงษ์  หมู่ท่ี 3 
 

-เพื่อให้เทศบาลมี
ระบบระบายน้ าได้ดี
มีมาตรฐานและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนนและในเขต
ชุมชน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูตาม
แบบแปลง(ท2-12) ซอยสิบสลึงต่อจากเดิม
จากแยกถนนศรีสมบูรณ์ หมู่ท่ี 4 ขนาด
กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร และก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.รูปตัวยูซอยขุณิกากรณ์ต่อ
จากเดิมถึงแยกซอยกิตติพงษ์  หมู่ท่ี 3
ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 25 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร  
ตามแบบเทศบาลก าหนด พร้อมปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

435,000     -จ านวนราง
ระบายน้ าท่ี
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
เพิ่มขึ้น 

เทศบาลต าบลพนม
ไพรมีระบบระบายน้ า
ท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังถนนและ
เขตชุมชนได้ 100% 

กองช่าง 
 

 3.3 โครงการวางท่อ
ระบายน้ าเสียจากถนน
ประชาอุทิศถึงถนนทาง
หลวงชนบท 
 

-เพื่อให้เทศบาลมี
ระบบท่อระบายน้ า
ได้ดีมีมาตรฐานและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

-ก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 160 
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด
เสน้ผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ตามแบบ
เทศบาลก าหนด พร้อมปูายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

  3,000,000 3,000,000 3,000,000 -จ านวนราง
ระบายน้ าท่ี
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
เพิ่มขึ้น 

เทศบาลต าบลพนม
ไพรมีระบบท่อระบาย
น้ าท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังถนนและ
เขตชุมชนได้ 100% 

 

 
 
 
 



 
 

 
-18- 

1.1.แนวทางการพัฒนาด้านการกอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  รางระบายน้ า  และทางระบายน้ า 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่ โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

 
   ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

 
 
 
 

3.4 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าพร้อมระบบ
บ าบัดน้ าเสียจากทางหลวง
ชนบทถึงหนองเขียน 

-เพื่อให้เทศบาลมีระบบ
ระบายน้ าได้ดีมี
มาตรฐานและสามารถ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 

-ก่อสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย กว้าง 20 
เมตร ยาว 20 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร 
พร้อมรางระบายน้ ารูปตัววี กว้าง 3 
เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว 460 เมตร 

  5,000,000 5,000,000 5,000,000 -จ านวนราง
ระบายน้ าท่ี
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ
เพิ่มขึ้น 

เทศบาลต าบลพนม
ไพรมีระบบระบาย
น้ าท่ีมีประสิทธิภาพ
สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ถนนและเขตชุมชน
ได้ 100% 

กองช่าง 
 

4. งานอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
 4.1 โครงการปรับปรุง

อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลพนมไพร 

เพื่อให้อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลพนมไพร
มีการปรับปรุงเพื่อ
รองรับการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นท่ี
ภายใน-และภายนอกอาคารส านักงาน
ให้สามารถใช้งานได้เต็มท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามแบบ
รายละเอียดท่ีเทศบาลก าหนด 

500,000 500,000 500,000   จ านวน
อาคาร
ส านักงาน
ได้รับการ
ปรับปรุง 

เทศบาลต าบลพนม
ไพรมอีาคารท่ีได้รับ
การปรับปรุงเพื่อ
รองรับการ
ให้บริการประชาชน 

กองช่าง 

 4.2 โครงการก่อสร้าง
หอประชุมอเนกประสงค์
เทศบาลต าบลพนมไพร 

เพื่อให้เทศบาลต าบล 
พนมไพรมีหอประชุม
อเนกประสงค์ในการ
ด าเนินงานกิจกรรมของ
เทศบาลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ด าเนินการก่อสร้างหอประชุม
อเนกประสงค์ จ านวน 1 แห่ง ขนาด
พื้นท่ี กว้าง  12 เมตร ยาว 32  เมตร 
หรือเป็นไปตามแบบรายละเอียดท่ี
เทศบาลต าบลพนมไพรก าหนด 

7,500,000 7,500,000 7,500,000   มีอาคาร
หอประชุม
เพิ่มขึ้น 1 
หลัง 

เทศบาลต าบลพนม
ไพรมหีอประชุม
อเนกประสงค์ใน
การด าเนินงาน/
กิจกรรม 

กองช่าง 
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1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการกอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ า  รางระบายน้ า  และทางระบายน้ า 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่ โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วดั 

 
   ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

 4.3 ปรับปรุงอาคารศาลา
ท่ีผูพ้ักโดยสาร เทศบาล
ต าบลพนมไพร 

เพื่อให้มีอาคารท่ีพัก
ผู้โดยสารมีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
ประชาชน 

-ปรับปรุงอาคารศาลาท่ีผู้พักโดยสาร 
ของเทศบาลต าบลพนมไพร เป็นไปตาม
แบบรายละเอียดท่ีเทศบาลต าบลพนม
ไพรก าหนด 

  500,000 500,000  อาคารท่ีพัก
ผู้โดยสารได้รับ
การปรับปรุง
เพิ่มขึ้น 

มีอาคารศาลาผู้พัก
โดยสารที่มีภาพใน
การให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 
 

 4.4 โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถจักรยานยนต์
เทศบาลต าบลพนมไพร 

เพื่อให้เทศบาลต าบล
พนมไพรมีอาคารจอด
รถจักรยานยนต์ท่ี
เพียงพอ 

-ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ของ
เทศบาลต าบลพนมไพร  เป็นไปตาม
แบบรายละเอียดท่ีเทศบาลต าบลพนม
ไพรก าหนด 

 200,000 200,000 200,000  จ านวนโรงจอด
รถได้รับการ
ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

มีโรงจอดรถท่ี
เพียงพอต่อการ
ให้บริการประชาชน
หรือผู้มารับบริการ 

กองช่าง 
 

 4.5 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าชาย-หญิง เทศบาล
ต าบลพนมไพร 

เพื่อให้เทศบาลมีห้องน้ า
สาธารณะในการ
ให้บริการประชาชน 

-ก่อสร้างห้องน้ าชาย-หญิง ของ
เทศบาลต าบลพนมไพร  จ านวน 8 
ห้อง หรือเป็นไปตามแบบรายละเอียดท่ี
เทศบาลต าบลพนมไพรก าหนด 

 200,000 200,000 200,000  จ านวนห้องน้ า
สาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

มีห้องน้ าสาธารณะ
ให้บริการประชาชน
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

 รวม 9 โครงการ   
8,932,000 8,400,000 16,900,000 8,900,000 

 
800,000 
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1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ                                                                                                                                               
- แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่ โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 

 
   ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 
 
 
 

 โครงการติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างสายหนองเขียน 

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

-ติดตั้งสายไฟฟูาพร้อมโคมไฟส่องสว่าง ใน
พื้นท่ีถนนสายหนองเขียน ตลอดแนว 
เป็นไปตามแบบเทศบาลต าบลพนมไพร
ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000  -จ านวนไฟฟูา
ส่องสว่าง
เพิ่มขึ้น 

เทศบาลต าบลพนม
ไพรมีระบบไฟฟูา
ส่องสว่างประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ได้ 
100% 

กองช่าง 
 

 รวม 1 โครงการ   200,000 200,000 200,000 200,000     
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รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา 

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

                                                                   

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 

 
   ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 
 
 
 

โครงการก่อสร้างอาคารคัด
แยกขยะเทศบาลต าบล
พนมไพร 

-เพื่อก าจัดขยะและคัด
แยกขยะรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกวิธี
และถูกสุขลักษณะ 

-ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ จ านวน 
1 แห่งพร้อมอุปกรณ์ในการ
ด าเนินงานก าจัดขยะท่ีเป็นไปตาม
แบบเทศบาลพนมไพรก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนอาคาร
คัดแยกขยะ
ได้รับการ
ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลพนม
ไพรมีอาคารคัดแยก
ขยะเพื่อรองรับการ
บริหารจัดการขยะ
ได้ 100% 

กองช่าง 
 

2 โครงการจัดซ้ือเตาเผาขยะ
เทศบาลต าบลพนมไพร 

-เพื่อก าจัดขยะและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมได้
อย่างถูกวิธีและถูก
สุขลักษณะและขยะลดลง 

-จัดซ้ือเตาเผาก าจัดขยะไร้มลพิษเพื่อ
ใช้ในการด าเนินงานก าจัดขยะท่ี
เป็นไปตามแบบเทศบาลพนมไพร
ก าหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนขยะ
ได้รับการเผา
และขยะลดลง 

เทศบาลต าบลพนม
ไพรมีเตาเผาก าจัด
ขยะ และขยะใน
พื้นท่ีลดลง 

กองช่าง 

 รวม 2 โครงการ   1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000    
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รายละเอียดโครงการแผนพัฒนา 

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

                                                                

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2   สร้างสังคมแห่งความม่ันคงปลอดภัย พัฒนาให้มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
            3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
     3.5 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
      3.5.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วดั(KPI) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1.  โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดตลาดสดเทศบาลต าบล
พนมไพร 

-เพื่อใหเ้ทศบาลต าบล
พนมไพรมีระบบดูแล
รักษาความปลอดใน
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในตลาดเทศบาล
ต าบลพนมไพร ตามแบบ
รายละเอียดเทศบาลต าบล
พนมไพรก าหนด 

 250,000 
 

250,000 
 

  จ านวนกลองวงจรปิด
ท่ีได้รับการติดตั้งใน
พื้นท่ีตลาดเทศบาลฯ 
 

-เทศบาลต าบลพนมไพรมี
ระบบดูแลความปลอดภัย
ได้ท่ัวถึงและประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด
ฯ 

 รวม 1 โครงการ    250,000 250,000      
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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 
5.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
     5.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา  

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกบัการคัด
แยกขยะ 

-เพื่อให้บุคคลากร  
มีความรู้ และ
ความสามารถน ามาใช้
ในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกบัการคัดแยกขยะ
ได้อย่างถูกวธิ ี

- จัดโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกบัการคัดแยกขยะ 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้มี
ความรู้ในหลักการปฏิบัติได้
อย่างถูกตอ้ง 

200,000 200,000 
 

   จ านวนอาคาร
อเนกประสงค์ที่
เทศบาลด าเนินการ
ก่อสร้าง 

- เทศบาลมีอาคาร
เอนกประสงค์ใช้ในกิจการ
เทศบาล 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

 รวม 1 โครงการ   200,000 200,000       
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บัญชีครภุัณฑ ์

  ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) เพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 1 
เทศบาลต าบลพนมไพร   อ าเภอพนมไพร   จังหวัดร้อยเอ็ด  

   

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ์) 
งบประมาณและที่มา หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1. บริหารงาน

ท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ -เพื่อให้มีสายพานล าเลียงใน
การคัดแยกขยะ ในการบริหาร
จัดการก าจัดขยะเทศบาล
ต าบลพนมไพร จ านวน 1 ชุด 

จัดซ้ือสายพานล าเลียงในการคัดแยกขยะ 
จ านวน 1 ชุด ขนาดหน้ากว้าง 1-1.5 เมตร 
ความยาว 7-10 เมตร หรือตามแบบมาตรฐาน
เทศบาลต าบลพนมไพรก าหนด (จัดหาโดยการ
สืบราคาตามท้องตลาด) 

500,000 500,000     
กอง

สาธารณสุขฯ 

 รวม 1 โครงการ     500,000 500,000     
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