รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน่
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสั งคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.02/1)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

4-1
วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร เพือ่ ให้การสัญจรไปมาสะดวก
หินคลุก หมู่ 1 และ หมู่ 9

รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านตลาดหนองบัวลาย

ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 ม.

งบประมาณ
ปี 2561
998,500

ปี 2562
998,500

ปี 2563
998,500

ตัวชี้วดั
ปี 2564
998,500

ปี 2565
998,500

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
1 สาย

ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การสัญจรไปมาได้รบั ความ

กองช่าง

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

คิดเป็นพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า
6,000 ตารางเมตร

2 โครงการก่อสร้างลาน คสล.

เพือ่ มีลานตากพืชผลทางการ

อเนกประสงค์บริเวณหนองโสน เกษตรของประชาชน

3

ลาน ค.ส.ล. กว้าง 18 เมตร

999,000

999,000

999,000

999,000

1 สาย

หนา 0.10 เมตร ยาว 110 เมตร

เนื่องจากลานอเนกประสงค์

หรือคิดเป็นพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า

มีไม่เพียงพอ

1,980 ตร.ม.

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ฯ

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาสะดวก

ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 623 เมตร

ช่วงหน้ าวัดปทุมวนาราม -

รวดเร็วและปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร พืน้ ที่ก่อสร้างรวม

บ้านหนองห่าง

999,000

ไม่น้อยกว่า 3,738 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

การสัญจรไปมาได้รบั ความ

กองช่าง

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1 สาย

การสัญจรไปมาได้รบั ความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน่
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสั งคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.02/1)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

4 โครงการขุดลอกลาห้วยยาง

4-2
วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อกักเก็บน้าไว้เพื่ออุปโภคบริโ ภค ขุดลอกลาห้วย ขนาดความยาว

หมู่ 1 ชุมชนนาสวรรค์

งบประมาณ
ปี 2561

ปี 2562

1,000,000 1,000,000

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

1,000,000

1,000,000

1,000,000 มีนาส
้ าหรับ อุป โภค เทศบาลมีสถานที่กักเก็บน้า

700 เมตร ปากกว้าง 16 เมตร

(KPI)
บริโภคเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

เพือ่ อุปโภคบริโภค

ความลึกรวมเฉลีย่ 4.5 เมตร
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
29,600 ลูกบาศก์เมตร

5 โครงการขุดลอกหนองบัว

เพื่อกักเก็บน้าไว้เพื่ออุปโภคบริโ ภค ขุดลอกหนองบัว ขนาดกว้าง

หมู่ 1

1,000,000 1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 มีนาส
้ าหรับ อุป โภค เทศบาลมีสถานที่กักเก็บน้า

55 เมตร ยาว 110 เมตร

บริโภคเพียงพอ

กองช่าง

เพือ่ อุปโภคบริโภค

ลึกเฉลีย่ รวม 5 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพือ่ ให้การสัญจรไปมาสะดวก

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง

3,870,000 3,870,000

สายหนองตะมา - บ้านหนองห่ารงวดเร็วและปลอดภัย

5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

(ชุมชนนาเจริญ)

ความยาว 1,410 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ ที่
คสล.ไม่น้อยกว่า 7,050 ตารางเมตร

3,870,000

3,870,000

3,870,000

1 สาย

การสัญจรไปมาได้รบั ความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน่
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสั งคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.02/1)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ต่อจากวัดป่าถึงสะพานรถไฟ

8

4-3
วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาสะดวก

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง

รวดเร็วและปลอดภัย

5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

(หลังสถานี รถไฟส่วนที่เหลือ)

ความยาว 640 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ ที่

(ชุมชนตลาดบัวลาย)

คสล.ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร

งบประมาณ
ปี 2561

1,720,000 1,720,000

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

(KPI)

1,720,000

1,720,000

1,720,000

1 สาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การสัญจรไปมาได้รบั ความ

กองช่าง

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ตกิ

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาสะดวก

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต

คอนกรีตจากร้านศิวไิ ล ถึงทาง

รวดเร็วและปลอดภัย

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

รถไฟทางไปวัดป่า

ปี 2562

ตัวชี้วดั

1,850,000

1,850,000

1,850,000

1,850,000

1,850,000

1 สาย

การสัญจรไปมาได้รบั ความ

กองช่าง

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ความยาว 870 เมตร หรือคิดเป็นพืน้ ที่
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ไม่น้อยกว่า
5,220 ตารางเมตร

9 โครงการขุดลอกลาห้วยยาง

เพื่อกักเก็บน้าไว้เพื่ออุปโภคบริโ ภค ขุดลอกลาห้วย ขนาดความยาว

1,975,000 1,975,000

1,975,000

1,975,000

1,975,000 มีน้าสาหรับอุปโภคเทศบาลมีสถานที่กักเก็บน้า

1,288 เมตร ปากกว้าง 22.00 เมตร

บริโภค

ก้นกว้าง 4.00 เมตร ลาด 1:1.5

เพียงพอ

ความลึกรวมเฉลีย่ 6.00 เมตร
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 57,799
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาล)

เพือ่ อุปโภคบริโภค

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน่
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสั งคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.02/1)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

10 โครงการขุดลอกลาห้วยยาง
(ตอนใต้ทานบต้นมะเกลือ)

4-4
วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อกักเก็บน้าไว้เพื่ออุปโภคบริโ ภค ขุดลอกลาห้วย ขนาดความยาว

(ชุมชนประชาร่วมใจ)

งบประมาณ
ปี 2561

ปี 2562

1,130,000 1,130,000

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

(KPI)

1,130,000

1,130,000

1,130,000 มีนาส
้ าหรับ อุป โภค เทศบาลมีสถานที่กักเก็บน้า

1,000 เมตร ปากกว้าง 22.00 เมตร

บริโภค

ก้นกว้าง 7.00 เมตร ลาด 1:1.5

เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

เพือ่ อุปโภคบริโภค

ความลึกรวมเฉลีย่ 5.00 เมตร
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 33,077
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาล)

11 โครงการขุดลอกลาห้วยขีห้ นู

เพื่อกักเก็บน้าไว้เพื่ออุปโภคบริโ ภค เดิม กว้าง 22 เมตร ลึก 2.5 เมตร

1,170,000 1,170,000

1,170,000

1,170,000

1,170,000 มีนาส
้ าหรับ อุป โภค เทศบาลมีสถานที่กักเก็บน้า

จากสะพานบ้านหนองเรือ ถึง

ยาว 800 เมตร

บริโภค

ตอนบนฝายกกขาม

ขุดใหม่ ให้ กว้าง 27 เมตร

เพียงพอ

ลึก 3.5 เมตร ยาว 800 เมตร
พร้อมทั้งขนดินไปทิ้งที่สถานที่
ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลหลังใหม่
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 24,400
ลบ.ม.

เพือ่ อุปโภคบริโภค

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน่
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสั งคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.02/1)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
12

โครงการ

4-5
วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการขุดลอกทานบต้นมะเกลือ

เพื่อกักเก็บ น้าไว้เ พื่ออุป โภคบริโภค

ขุดลอกทานบต้นมะเกลือ ขนาด

และลาห้ วยยาง(ส่วนที่ เ หลือ)

(ชุมชนประชาร่วมใจ)

ความยาวเฉลีย่ 122 เมตร ปากกว้าง

บริโภค

เฉลีย่ 95.00 เมตร ลาด 1:1.5

เพียงพอ

(ตอนเหนื อทานบต้นมะเกลือ)

งบประมาณ
ปี 2561

ปี 2562

1,971,000 1,971,000

ตัวชี้วดั

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

(KPI)

1,971,000

1,971,000

1,971,000 มีนาส
้ าหรับ อุป โภค เทศบาลมีสถานที่กักเก็บน้า

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

เพือ่ อุปโภคบริโภค

ความลึกรวมเฉลีย่ 5.00 เมตร
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 33,707
ลูกบาศก์เมตร และ
ขุดลอกลาห้วยยาง ขนาดความยาว
653 เมตร ปากกว้าง 17.00 เมตร
ก้นกว้าง 7.00 เมตร ลาด 1:1
ความลึกรวมเฉลีย่ 5.00 เมตร
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 23,997.50
ลูกบาศก์เมตร

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ทางเข้าหนองตามา
(ชุมชนนาเจริญ)

เพือ่ ให้การสัญจรไปมาสะดวก

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง

รวดเร็วและปลอดภัย

4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ความยาว 480 เมตร

1,000,000 1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1 สาย

การสัญจรไปมาได้รบั ความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน่
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสั งคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.02/1)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

4-6
วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

14 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพือ่ ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียน ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชัน้
การสอน

งบประมาณ
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

14,000,000

14,000,000

14,000,000

ตัวชี้วดั
ปี 2564
14,000,000

ปี 2565
14,000,000

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

อาคารเรียน ร.ร.มี สถานที่ในการจัด
1 หลัง

เพือ่ ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร.ร.เทศบาลฯ

การเรียนการสอนที่
เพียงพอ

การสอน จานวน 1 หลัง
(ตามแบบกรมส่งเสริมฯ
กาหนด)

15 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพือ่ ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียน ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชัน้
การสอน

8,500,000 8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000 อาคารเรียน ร.ร.มี สถานที่ในการจัด

1 หลัง

เพือ่ ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียน

ร.ร.เทศบาลฯ

การเรียนการสอนที่
เพียงพอ

การสอน จานวน 1 หลัง
(ตามแบบกรมส่งเสริมฯ
กาหนด)

รวม

15 โครงการ

-

-

43,183,500 43,183,500 43,183,500 43,183,500 43,183,500

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(แบบ ผ.02)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลั กการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดทาป้ายชือ่ ถนน

1-1
วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ชุมชนมีป้ายบอกชือ่ ถนน

ป้ายชือ่ ชุมชนและป้าย

ป้ายชือ่ ชุมชน และป้ายบ้านสมาชิกชุมชน

บ้านสมาชิกชุมชน

(ชุมชนสระประทุมพัฒนา,

ทั้ง 8 ชุมชนในเขตฯ

งบประมาณ
ปี 2561
150,000

ปี 2562
150,000

ปี 2563
150,000

ตัวชี้วดั
ปี 2564
150,000

ปี 2565

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

150,000 ป้ายชื่อถนน

ป้ายชื่อชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ชุ มชนมี ป้ายชื่ อ ถนน ป้ายชื่ อ ชุ มชน

สานักปลัด

และป้ ายบ้ านสมาชิกชุมชน

ชุมชนหนองบัวพัฒนา)

2 โครงการจัดซือ้ วัสดุงานบ้าน
งานครัว แก่ชุมชน

เพือ่ จัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
ถ้วย(เล็ก,ใหญ่)อย่างละ 200 ใบ
จาน จานวน 200 ใบ ซ้อน 20 โหล
แก้ว 5 ลัง หม้อ 2 ใบ ฯลฯ
ให้ชุมชนภายในเขตเทศบาล
(ชุมชนสระปทุมพัฒนา,ชุมชนนาสวรรค์,
ชุมชนนาเจริญ,ชุมชนไตรรัตน์ พัฒนา)

ทั้ง 8 ชุมชนในเขตฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 วัสดุง านบ้าน

งานครัว

ชุมชนมีหม้อ แก้ ว ถ้วย ชามสานักปลัด
ซ้ อน ใช้ในกิ จกการงาน
ประเพณีต่างๆ เป็นต้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(แบบ ผ.02)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลั กการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1-2
วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประชาชนได้มสี ่วนร่วมค้นหา

งบประมาณ

ตัวชี้วดั

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

(KPI)

-จัดให้มหี น่ วยเทศบาลเคลือ่ นที่ 50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง/ปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.ประชาชนได้รบั การบริการ

สานักปลัด

ปัญหา ร่วมแลกเปลีย่ น เรียนรู้

พบปะกับประชาชนเพือ่ รับ

สะดวก รวดเร็ว ทัว่ ถึ ง

ร่วมคิด ร่วมเสนอแนะปัญหา

ทราบปัญหาและนาบริการต่างๆ

ลดค่าใช้ จ่ ายในการเดินทาง

ความต้องการ ร่วมตัดสินใจ

สูพ่ นี่ ้ องประชาชน ฯลฯ

เป็นการสร้างความสัมพั นธ์

ในการพัฒ นา

-อบรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชน

อันดีต่อกันระหว่างเทศบาล

เกีย่ วกับแผนชุมชน แผนพัฒ นา

กับประชาชน

เทศบาล

2. ทราบข้ อมูลปัญหา ความต้องการ
ต่าง ๆ จากประชาชนเพื่อเป็น
ข้ อมูลการพั ฒนาเทศบาล

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ ให้มสี ถานที่ทางานกว้างขวางยิง่ ขึน้ ปรับปรุงซ่อมแซมขยายอาคาร 1,800,000 1,800,000 1,800,000
ขยายอาคารสานักงาน และ และมีห้องสาหรับจัดเก็บพัสดุ

สานั กงาน และห้องเก็บพัสดุ

ห้องเก็บพัสดุ

ด้านหน้ าและด้านหลัง

1,800,000

1,800,000 สถานที่ทางานกว้ าง มีสถานที่ทางานกว้างขวาง และ

ขวางมีที่จัดเก็ บพัสดุ

มีที่จัดเก็บ พัสดุให้ เ รียบร้อย

สานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(แบบ ผ.02)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลั กการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

1-3

โครงการ

5 โครงการอบรมให้ความรูด้ า้ น

วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ความรูก้ ับประชาชนใน

ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

งบประมาณ

ตัวชี้วดั

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

(KPI)

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ความพึงพอใจ

1. ประชาชนมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจ

สานั กปลัด

เกี่ ยวกั บกฎหมาย/สิ ทธิเพิม่ มากขึ้ น

เทศบาล
(งานนิ ตกิ าร)

คณะผูบ้ ริหารเทศบาลฯ

เทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

2. ประชาชนสามารถนาความรู้

พนั กงาน/เจ้าหน้ าที่ในสังกัด

กฎหมายที่ ได้รบั ไปประยุกต์ใช้

เทศบาลฯ

ในชีวติ ประจาวันได้

6 โครงการอบรมและทัศนศึกษา

เพือ่ พัฒ นาบุคลากรของคณะผูบ้ ริหาร

จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 กลุม่ เป้าหมายได้รบั

1. ผู้เ ข้ารับ การฝึกอบรมได้รบั

ดูงานของคณะผูบ้ ริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล พนั กงานเทศบาล นอกสถานที่ของคณะผูบ้ ริหาร

สมาชิกสภาฯ พนั กงานเทศบาล

ลูกจ้างประจา และพนั กงานจ้างของ

สมาชิกสภาฯ พนั กงานเทศบาล

ได้พัฒนาทั กษะการปฏิ บั ตงิ าน

เทศบาล

และพนั กงานจ้าง

2. ผู้เ ข้ารับ การอบรมมีวสิ ัยทั ศน์

ของเทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ที่ กว้างไกล สามารถพัฒนา

และพนั กงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลหนองบัวลาย

การฝึกอบรมฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กฎหมายให้แก่ประชาชนในเขต เรือ่ งของกฎหมายที่จาเป็นต้องใช้
ในชีวติ ประจาวัน

ของผูเ้ ข้าอบรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประสบการณ์และความรูเ้ พิ่มเติม

ท้ องถิ่นให้ มคี วามเจริญให้ เ ต็ม
ศักยภาพ
3. เกิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ

สานั กปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(แบบ ผ.02)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลั กการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

7 โครงการจัดงานวันเทศบาล

1-4
วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้พนั กงาน ลูกจ้าง คณะผูบ้ ริหาร

ทาบุญตักบาตร จัดนิ ทรรศการ

ได้รว่ มกิจกรรมวันเทศบาล

เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับกิจการของ

และจัดอบรมพนั กงานเทศบาล

เทศบาล และจัดกิจกรรมเพือ่

งบประมาณ
ปี 2561
20,000

ปี 2562
20,000

ปี 2563
20,000

ตัวชี้วดั
ปี 2564
20,000

ปี 2565
20,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
เกิดความรัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่าง

สานั กปลัด

สามัคคีในองค์กรพนั กงาน ลูกจ้าง และคณะผูบ้ ริหาร

สาธารณประโยชน์ ฯลฯ
และจัดอบรมพนั กงานเทศบาล

8 โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี
ราชพิธตี า่ งๆ

เพือ่ ดาเนิ นการตามนโยบายของรัฐบาล รายละเอียด ดังนี้
ในการจัดกิจกรรมในวัน นั กขัตฤกษ์

251,000

251,000

251,000

251,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2.จัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษา 100,000

100,000

100,000

100,000

1.จัดงานวันปิยมหาราช

251,000 ได้จัดงานรัฐพิธี
1,000 ต่าง ๆ

ได้ดาเนิ นการตามนโยบายของ สานั กปลัด
รัฐบาลในการจัดกิจกรรมในวัน

100,000

นั กขัตฤกษ์เป็นไปอย่างมี

5 ธันวา (วันพ่อแห่งชาติ)

ประสิทธิภาพ

3.จัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษา 100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

12 สิงหา (วันแม่แห่งชาติ)

9 โครงการก่อสร้างศาล
พระภูมิ

4. จัดงานรัฐพิธี ราชพิธอี นื่ ๆ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

เพือ่ เป็นที่กราบไว้ ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ก่อสร้างศาลพระภูมบิ ริเวณ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ของชาวเทศบาล

หน้ าสานั กงานเทศบาล

1 แห่ง

เป็นที่กราบไว้ ยึดเหนี่ยวจิตใจ กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(แบบ ผ.02)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลั กการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

1-5

โครงการ

10 โครงการจัดซือ้ โต๊ะ เก้าอี้
เต็นท์ ฯลฯ แก่ชุมชน

วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้ชุมชนมีอุปกรณ์ใช้ในการจัด

งบประมาณ
ปี 2561

ทั้ง 8 ชุมชนในเขตฯ

200,000

ปี 2562
200,000

ปี 2563
200,000

ตัวชี้วดั
ปี 2564
200,000

ปี 2565
200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
8 ชุมชน

กิจกรรมต่างๆภายในชุมชน ดังนี้

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ชุมชนมีโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์

สานั กปลัด

ใช้งานอย่างเพียงพอกับความ

โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์

ต้องการของชุมชน

(ทุกชุมชน)

11 โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ เพือ่ ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุให้สามารถ

ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุเทศบาล

จัดเก็บพัสดุได้อย่างเป็นระเบียบ

หลังเก่า ขนาด 2.8 x 14.2 ม.

เรียบร้อย

เทพื้นหนา 0.10 ม. พร้อมทา

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 การจัดเก็บพัสดุ
เป็นระเบียบ

มีห้องจัดเก็บพัสดุที่เป็นระเบียบสานั กปลัด
เรียบร้อย

เรียบร้อย

ชัน้ เก็บของ

12 โครงการจัดทาแผนพัฒนา

-เพือ่ มีแผนพัฒ นาฯ ที่มปี ระสิทธิภาพ

-ดาเนิ นการจัดทาแผนพัฒ นาฯ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 แผนพัฒ นาฯ

และติดตามประเมินผลแผน

ในการพัฒ นาองค์กร

และติดตามประเมินผลแผนพัฒ นา

และรายงานผลการ ใช้เป็นกรอบในการจัดทา

พัฒ นาเทศบาล

-เพือ่ ติดตามประเมินผลแผนพัฒ นาฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ประเมินผลแผน

งบประมาณรายจ่ายประจาปี

ว่าด้วยการจัดทาแผนฯ พ.ศ.2548

พัฒ นาประจาปี

-ทราบผลการดาเนิ นงานใน

-เทศบาลมีแผนพัฒนาฯ เพื่อ

ปีงบประมาณที่ผ่านมา

สานั กปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(แบบ ผ.02)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลั กการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

1-6

โครงการ

13 โครงการจัดทารายงานผลการ

วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ปี 2561

ประจาเดือน

48 ทศ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล

-จั ดพิ มพ์ จ ดหมายข่ าวและวารสาร

พุทธศักราช 2496

ประจาเดือน

เพือ่ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รบั

ดาเนินการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย

กระจายข่าวไร้สายภายในเขต

ข้อมูลข่าวสารจากทางเทศบาลได้

ภายในเขต เทศบาลตาบล

เทศบาล เพิม่ เติม

อย่างทั่วถึง

หนองบัวลายเพิ่มเติมในส่วนทีย่ ั ง

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจาก

ไม่ทวั่ ถึ ง ตามความเหมาะสม

ทางเทศบาลได้อย่างทั่ วถึง

ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ชารุดภายในเขตเทศบาล

ข่าวสารจากทางเทศบาลได้อย่างทั่วถึง

ให้ใ ช้ งานได้ดีเช่ นเคย

1 ครัง้ /ปี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประจาปี

เสียงไร้สาย

40,000

(KPI)

งานประจาปี ตามความในมาตรา

เพือ่ ให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รบั ฟัง ดาเนินการซ่อมแซมเสียงไร้สายที่

40,000

ปี 2565

ปฏิบัตงิ านประจาปีและ

15 โครงการซ่อมแซมระบบ

40,000

ปี 2564

-จั ดพิ มพ์ รายงานผลการปฏิบตั ิงาน

(หรือชุมชนที่ยังไม่ครอบคลุม)

40,000

ปี 2563

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพือ่ จัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติ

14 โครงการติดตัง้ จุดเครือ่ ง

40,000

ปี 2562

ตัวชี้วดั

เพื่อรายงานผลการปฏิ บั ตงิ าน

สานั กปลัด

ประจาปี ของเทศบาลฯ ต่อสภา-

12 เดือน

เทศบาล และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ ป ระชาชนทราบ

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

ประชาชนได้รบั
ข่าวสารทั่วถึง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชนได้รบั
ข่าวสารทั่วถึง

ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล

สานั กปลัด

หนองบั วลายได้รบั ฟังข้อมูลข่าวสาร

ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
หนองบั วลายได้รบั ฟังข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางเทศบาลได้อย่างทั่ วถึง

สานั กปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(แบบ ผ.02)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลั กการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

16 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัตงิ านเทศบาล

17 โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

1-7
วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ตัวชี้วดั
ปี 2564

ปี 2565

(KPI)

1.เพือ่ ปฏิบัตหิ น้ าที่ ที่สานั กปลัด

จานวน 4 อัตรา

374,400

374,400

374,400

374,400

374,400

2.เพือ่ ปฏิบัตหิ น้ าที่ ที่กองคลัง

จานวน 2 อัตรา

187,200

187,200

187,200

187,200

187,200 ได้ไม่น้อยกว่า

เพือ่ ให้บุคลากรในองค์องค์มี

ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา พนั กงาน

ความรูค้ วามเข้าใจหลักธรรมาภิบาล

ในสังกัดเทศบาล

20,000

20,000

20,000

20,000

นาไปปรับใช้ในการปฏิบัตงิ าน

20,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บริการประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การปฏิบตั ิงานของเทศบาล

มีประสิทธิภาพ เกิด

ร้อย 95 ของพืน้ ที่

ประโยชน์ แก่ประชาชน

การปฏิบัตงิ าน

1.บุคลากรมีความรูห้ ลัก

ของบุคลากรเป็น

ธรรมาภิบาลมากขึน้

ไปตามหลักธรรมา

2.บุคลากรเกิดความตระหนัก

ภิบาลมากขึน้

ในการปฏิบตั ิงาน และมีความ

สานั กปลัด
กองคลัง

สานั กปลัด
เทศบาล

โปร่งใส มีมาตฐาน
ตรวจสอบได้

18 โครงการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน

เพือ่ ให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้

ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา พนั กงาน

ความเข้าใจเกีย่ วกับผลประโยชน์

ในสังกัดเทศบาล

ทับซ้อนมากยิง่ ขึน้

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีความรู้

บุคลากรในองค์กรมี
ความรูเ้ กีย่ วกับผลประโยชน์

ผลประโยชน์ ทับซ้อน ทับซ้อนมากยิง่ ขึน้ และ
สามารถนาไปใช้ในการ
ป้องกันการทุจริต

สานั กปลัด
เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(แบบ ผ.02)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลั กการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

1-8

โครงการ

วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

19 โครงการเสริมสร้างความซือ่ สัตย์ เพือ่ ให้บุคลากรในองค์กร มีจิต
สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ

สานึ ก ทัศนคติที่ดใี นการต่อต้าน

วั ฒนธรรมที่ดีในการต่อต้าน

การทุจริต

ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา พนั กงาน

งบประมาณ
ปี 2561
20,000

ปี 2562
20,000

ปี 2563
20,000

ตัวชี้วดั
ปี 2564
20,000

ปี 2565

(KPI)

ในสังกัดเทศบาล

ร่วมโครงการมีความ จิตสานึ กและค่านิ ยมใน
รูค้ วามเข้าใจที่ดขี นึ้

ของรัฐหรือองค์กรเอกชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

20,000 ร้อยละ 80 ของผูเ้ ข้า บุคลากรในองค์กรมี

การทุจริต

20 โครงการเงินอุดหนุนหน่วยงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สานั กปลัด
เทศบาล

การป้องกันการทุจริตที่
ดีขนึ้

-เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรมอันเป็น

1. อาเภอบัวลาย

สานั กปลัด

สาธารณะประโยชน์

1.1 โครงการจัดงานรัฐพิธฯี

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 หน่ วยงานของรัฐ

- ได้จัด สนั บสนุ น

อาเภอบัวลาย

1.2 โครงการบริจาคโลหิต

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 หรือองค์เอกชน

กิจกรรมอันเป็นสาธารณะ

อาเภอบัวลาย

1.3 โครงการของดีบัวลาย

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ได้รบั การช่วยเหลือ

ประโยชน์

1.4 ศป.ปส. อาเภอบัวลาย

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

-เกิดความสงบเรียบร้อย

อาเภอบัวลาย

ในชุมชน

อาเภอบัวลาย

1.5 โครงการสร้างภูมคิ มุ้ กันของ
สังคมในมิตวิ ฒ
ั นธรรม

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

2. ศูนย์ปฏิบัตกิ ารร่วมในการ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

วัฒ นธรรมอาเภอ

สานั กงานส่งเสริม

ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.

การปกครองท้องถิ่น

อาเภอบัวลาย และอืน่ ๆ

อ.บัวลาย/อปท.

ตามหนั งสือสัง่ การฯหรือ
ได้รบั การประสาน

รวม

20 โครงการ

-

-

4,493,600

4,493,600

4,493,600 4,493,600 4,493,600

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

(แบบ ผ.02)

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมและทัศนศึกษา
ดูงาน

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุม่

2-1
วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ปี 2561
500,000

ปี 2562
500,000

ปี 2563
500,000

ตัวชี้วดั
ปี 2564
500,000

ปี 2565
500,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
1 ครัง้ /ปี

รับผิดชอบหลัก

1. เพือ่ ให้ผนู้ าชุมชน ประชาชน

จัดอบรมและดูงานของคณะ

มีความรู้ ความเข้าใจและศรัทธา

ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

และศรัท ธาแนวความคิดเศรษฐกิจ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ผูน้ าชุมชน อปพร. อสม. และ

พอเพียง

2. เพือ่ เป็นแบบอย่างที่ดใี นการ

เจ้าหน้ าที่ ที่เกีย่ วข้อง

2.ผู้นาชุมชนน้อมนาแนวคิด

1.ผู้นาชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ

ดาเนิ นชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาชีวติ

3. เพือ่ ให้ อสม. ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้

ของตน ของคนในครอบครัว

เพิม่ พูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์

และชุมชนให้ ดขี ึ้น

1. เพือ่ ให้กลุม่ อาชีพมีรายได้

ส่งเสริม สนั บสนุ น อุดหนุ น

อาชีพในเขตเทศบาลตาบล

เพียงพอต่อการยังชีพ

กลุม่ อาชีพในเขตเทศบาลตาบล

หนองบัวลาย

2. เพือ่ ส่งเสริมสร้างทักษะในการ

หนองบัวลาย

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

กลุม่ อาชีพ

1. กลุม่ อาชีพได้รบั การพัฒ นา

ภายในเขตฯ ทักษะฝีมอื และมีรายได้เพียงพอ
ต่อการยังชีพ

(ชุมชนนาเจริญ) (ชุมบัวลายยัง่ ยืน ) พัฒ นาฝีมอื

2. กลุม่ อาชีพมีความรักความ

(ชุมชนนาสวรรค์)

สามัคคีในหมูค่ ณะ

3. เพือ่ ให้กลุม่ อาชีพเกิดความรัก
ความสามัคคี

หน่วยงาน
สานั กปลัด

สานั กปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

(แบบ ผ.02)

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่

โครงการ

3 โครงการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

2-2
วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ส่งเสริม กิจกรรมโครงการ

ดาเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในเขตเทศบาลตามความเหมาะสม

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561
300,000

ปี 2562
300,000

ปี 2563
300,000

ปี 2564
300,000

ตัวชี้วดั
ปี 2565

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

รับผิดชอบหลัก

300,000 ประชาชนดาเนินชีวติ ประชาชน ได้นอ้ มนาแนวปรัชญา
ตามแนวปรัชญาฯ

หน่วยงาน
สานั กปลัด

เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับ ใช้กับ
ชีวติ ประจาวันตามความเหมาะสม

รวม

3 โครงการ

-

-

900,000 900,000 900,000 900,000

900,000

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ให้เกิดความสมดุลย์อย่างยั่งยืน
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชุมชน
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการให้ความรู้ใ นการรักษา เพื่อห้ประชาชนมีความรู้และตระหนัก 1. จัดอบรมสร้างจิตสานึ กประชาชน

(แบบ ผ.02)

3-1

งบประมาณ
ปี 2561
100,000

ปี 2562
100,000

ปี 2563
100,000

ตัวชี้วดั
ปี 2564
100,000

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ถึ งความสาคัญของการอนุรักษ์ ทรัพ- จานวน 100 คน
ล้อม

ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ทาเอกสารเผยแพร่ประชาสสัมพันธ์

ปี 2565

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000 จานวนผูเ้ ข้ารับ

ประชาชนมีความรูด้ า้ นการ

การอบรม 100

อนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

คน

และสิง่ แวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ

เกีย่ วกับการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรม
ชาติ จานวน 1,000 แผ่น

2

โครงการหน้าบ้านน่ามอง

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักษาความ1. จัดกิจกรรมทาความสะอาดและ
สะอาดบริเวณหน้าบ้านและภายใน

ตกแต่งหน้ าบ้านภายในชุมชน

บ้านของตนเอง

เดือนละ 1 ครัง้

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000 ชุมชนภายใน
เขต 8 ชุมชน

3

4

ในการรักษาความสะอาด

2. ชุมชนภายในเขตสะอาด

ชุมชน จานวน 1 ครัง้

และเป็นระเบียบเรียบร้อย

โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ 1. เพื่อให้ ป ระชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ

จัดฝึกอบรมประชาชนในการ

คัดแยกขยะมูลฝอย

ในการจัดการมูลฝอยที่ แหล่งกาเนิด

คัดแยกขยะมูลฝอย จานวน 100 คน และ

ร้อยละ 75 มี

เทศบาลฯ ลดลง

2.เพื่อให้ ป ระชาชนมีส่วนร่วมรับ ผิดชอบ

จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการ

ความรูฯ้

2. ประชาชนมีส่วนร่วมใน

ในการคัดแยกขยะมูลฝอยทีบ่ า้ น

มูลฝอย 1 ครัง้ / ปี

โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอย

จัดตัง้ ธนาคารวัสดุรไี ซเคิล

ในชุ มชน/ในโรงเรียน

จานวน 1 ชุมชน / ปี

รีไซเคิลในโรงเรียนและชุ มชน

กองสาธารณสุขฯ

บ้านตนเอง

2. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบ 2. จัดประกวดหน้ าบ้านน่ ามองแต่ละ
ร้อย ภายในชุ มชนในเขต

1.ประชาชนให้ความร่วมมือ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ประชาชนในเขตฯ 1. ปริมาณมูลฝอยในเขต

กองสาธารณสุขฯ

การจัดการมูลฝอย
15,000

15,000

15,000

15,000

15,000 ชุมชนในเขต
จานวน 3 แห่ง

1. ปริมาณมูลฝอยลดลง
2. เป็นการส่งเสริมการคัด
แยกขยะมูลฝอย

กองสาธารณสุขฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ให้เกิดความสมดุลย์อย่างยั่งยืน
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชุมชน
ที่

โครงการ

5 โครงการชุมชนปลอดขยะ

วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ จัดตัง้ ชุมชนปลอดขยะ

(แบบ ผ.02)

3-2

งบประมาณ
ปี 2561
60,000

ปี 2562
60,000

ปี 2563
60,000

ตัวชี้วดั
ปี 2564
60,000

ปี 2565

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

60,000 ชุมชนในเขตเทศ 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองสาธารณสุขฯ

จั ดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง

ในเขตเทศบาล ปีละ

บาล จานวน 3

จัดการขยะตัง้ แต่ตน้ ทาง

2. เพื่อสร้างจิ ตสานึกในการอนุรักษ์

1 ชุมชน

ชุมชน

2. ประชาชนมีจิตสานึ กในการ
อนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุ มชน

6 โครงการจัดตัง้ และอบรมกลุม่ เพื่อให้เกิดกลุ่มดาเนินกิจ กรรม
อาสาพัฒ นาสิง่ แวดล้อมเมือง พั ฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
7 โครงการอบรม ทาปุ๋ยหมัก
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์

กลุม่ ฯ จานวน 1 กลุม่

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000 อาสาสมัคร

จานวน 100 คน

มีกลุม่ ดาเนิ นกิจกรรมทาง

กองสาธารณสุขฯ

จานวน 100 คน ด้านสิง่ แวดล้อม

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัด

จัดอบรมประชาชนผูส้ นใจ

แยกมูลฝอยอินทรีย์มาทาปุย๋

และเกษตรกร จานวน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 50 ของ 1. ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์

กองสาธารณสุขฯ

ขยะอินทรีย์ลดลง ลดลง

50 คน / ปี

2.มีการใช้ประโยชน์ จาก
มูลฝอยอินทรีย์เพิม่ ขึน้

8 โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลและ

จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูก

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 เพิม่ พืน้ ที่สีเขียว มีพนื้ ที่สีเขียวเพิม่ มากขึน้

การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ต้นไม้ 3 ครัง้

ร้อยละ 5 ของ

ช่วยลดภาวะโลกร้อน และ

เนื่องในวันสาคัญของชาติ

พืน้ ที่ทั้งหมด

เป็นการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร

เนือ่ งในวันสาคัญ

กองสาธารณสุขฯ

ธรรมชาติและสิแ่ วดล้อม

รวม

8 โครงการ

-

-

445,000 445,000 445,000 445,000 445,000

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสั งคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.02)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

4-22
วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดซือ้ แผ่นความร้อน เพือ่ มีอุปกรณ์ ในการซ่อมท่อ
ซ่อมท่อ HDPE

HDPE ของท่อส่งน้าประปา

จัดซือ้ แผ่นความร้อนเชือ่ มท่อ

งบประมาณ
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

16,000

16,000

16,000

ตัวชี้วดั
ปี 2564
16,000

ปี 2565
16,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
1 ชุด

HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีเครือ่ งมืออุปกรณ์การ

กองการประปา

ซ่อมท่อที่มปี ระสิทธิภาพ

ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
สามารถเชือ่ มท่อตัง้ แต่ขนาด
16 - 160 มม.

2 โครงการดูแลควบคุมระบบการ เพือ่ ให้การบริการงานผลิตและ
ผลิตน้าประปา

จาหน่ ายน้าประปามีคณ
ุ ภาพ

3 โครงการเปลีย่ นทรายกรองน้า เพือ่ ให้น้าประปาสะอาดได้
ระบบผลิตน้าประปา(ระบบเดิม)มาตรฐานคุณภาพที่ดี

ผลิตน้าประปาที่มคี ณ
ุ ภาพและ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

น้าประปามี
คุณภาพ

เพียงพอในการบริการประชาชน

ประชาชนจะได้ใช้น้า
อุปโภคบริโภคที่สะอาด

และตรวจวัดคุณภาพน้าประปา

และได้มาตรฐานและทาให้

พร้อมจัดซือ้ วัสดุสาหรับใช้ในการ

ระบบการผลิตน้าประปา

ผลิตน้าประปาฯลฯ

มีความคงทนถาวร

ดาเนิ นการเปลีย่ นทรายกรองน้า
ระบบผลิตประปา

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

น้าประปา ประชาชนได้ใช้น้าประปา
สะอาดได้ ที่ใส สะอาด ได้มาตรฐาน
มาตรฐาน

กองการประปา

กองการประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสั งคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.02)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

4 โครงการจัดซือ้ เครือ่ งสูบน้า

4-23
วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ใช้ในการผลิตน้าประปา

จัดซือ้ เครือ่ งสูบน้าขนาด

งบประมาณ
ปี 2561
400,000

ปี 2562
400,000

ปี 2563
400,000

ตัวชี้วดั
ปี 2564
400,000

ปี 2565
400,000

และจาหน่ ายน้าประปามีคณ
ุ ภาพ Motor 11 kw
Speed 1450 rpm

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

น้าประปา

ประชาชนได้ใช้น้าประปา

สะอาดได้

ที่ใส สะอาด ได้มาตรฐาน

มาตรฐาน

อย่างทั่วถึง

ขุดลอกบ่อ

ทาให้รองรับตะกอนที่

ตกตะกอน

ระบายออกมาได้มากกว่า

กองการประปา

H 30 m , Q 70m3/hr
Hz 50 hp, Frame 160 m
Three - Phase
Induction Motor
จานวน 2 ตัว

5 โครงการขุดลอกบ่อตกตะกอน ขุดลอกบ่อเดิมที่ตนื้ เขินให้
กว้างและลึกมากกว่าเดิมแบ่ง

ขุดลอกบ่อตกตะกอนระบบ

20,000

20,000

20,000

20,000

ผลิตน้าประปา

20,000

ระดับตะกอนให้เห้นเด่นชัดเพือ่

เดิมทาให้บ่อตกตะกอน

ให้การระบายตะกอนเป็นไป

ไม่ตนื้ เขิน

กองการประปา

ด้วยความสะดวก

6 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัตงิ านเทศบาล

1. เพือ่ ปฏิบัตหิ น้ าที่ ที่กองการประปา

จานวน 4 อัตรา

374,400

374,400

374,400

374,400

374,400 บริการประชาชนการปฏิบัตงิ านของเทศบาล
ได้ไม่น้อยกว่า มีประสิทธิภาพ เกิด
ร้อย 95 ของพืน้ ทีประโยชน์
่
แก่ประชาชน

กองการประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสั งคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.02)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

7 โครงการซ่อมแซมเครือ่ งผลิต
ครอรีนไดออกไซด์

8 โครงการซ่อมแซมชุดวัดค่า

9

10

4-24
วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ฆ่ าเชือ้ โรคในน้าดิบและ

เปลีย่ นอุปกรณ์วดั ค่าและหัววัดค่า

และควบคุม PH

มีมาตรฐาน คุณภาพดี

PH จานวน 3 ชุด

โครงการเปลี่ยนปั้ มเครือ่ งจ่ายสาร

เพือ่ ให้น้าประปาสะอาด

เปลีย่ นปั้มเครือ่ งจ่ายสารเคมี

เคมี

มีมาตรฐาน คุณภาพดี

จานวน 12 เครือ่ ง

โครงการซ่อมแซมอุป กรณ์ท่ อส่งน้า

เพือ่ ให้น้าประปาสะอาด

เปลีย่ นอุปกรณ์ที่มอี ายุการใช้งาน

มีมาตรฐาน คุณภาพดี

มานาน

ร.ร.เทศบาลหลังใหม่

หลังใหม่

11 โครงการ

300,000

ปี 2562
300,000

ปี 2563
300,000

ปี 2564
300,000

ปี 2565

200,000

200,000

200,000

200,000

500,000

500,000

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

วางท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว

112,000

112,000

112,000

112,000

1 ระบบ

ชัน้ 13.5 ระยะทางไม่น้อยกว่า

กองการประปา

ที่ใส สะอาด และได้มาตรฐาน

100,000 น้าประปาสะอาด ประชาชนได้ใช้น้าประปา

112,000

กองการประปา

ที่ใส สะอาด และได้มาตรฐาน

500,000 น้าประปาสะอาด ประชาชนได้ใช้น้าประปา

ได้มาตรฐาน

กองการประปา

ที่ใส สะอาด และได้มาตรฐาน

200,000 น้าประปาสะอาด ประชาชนได้ใช้น้าประปา

ได้มาตรฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

300,000 น้าประปาสะอาด ประชาชนได้ใช้น้าประปา

ได้มาตรฐาน

500,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
ได้มาตรฐาน

เพือ่ ให้น้าประปาสะอาด

สถานที่ก่อสร้าง ร.ร.เทศบาล

ปี 2561

ตัวชี้วดั

น้าใส

11 โครงการขยายเขตประปาไปยัง เพือ่ มีระบบประปา รองรับ

รวม

ซ่อมตูค้ วบคุมพร้อมระบบปั้มจ่าย

งบประมาณ

กองการประปา

ที่ใส สะอาด และได้มาตรฐาน

มีน้าประปาใช้ในการ

กองการประปา

อุปโภค อย่างทั่วถึง

280 เมตร

-

-

2,422,400 2,422,400 2,422,400

2,422,400

2,422,400

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่ งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่

5-75

โครงการ

๑๗๐ โครงการอาหารเสริม (นม)
ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กเทศบาล

วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ให้เด็กนั กเรียนได้ดมื่ นมที่มี

จัดซือ้ อาหารเสริม (นม) ศูนย์

คุณภาพ

พัฒ นาเด็กเล็กเทศบาลตาบล

ตาบลหนองบัวลาย

๑๗๑ โครงการอาหารกลางวัน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

62,000

62,000

62,000

ตัวชี้วดั
ปี 2564
62,000

ปี 2565

ตาบลหนองบัวลาย

ที่เพียงพอ

รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

บัวลายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

168,000

168,000

168,000

168,000

อาหาร

เพือ่ ให้ครูและเจ้าหน้ าที่ที่เกีย่ วข้อง จัดอบรมและดูงานของครูและ

(KPI)

หน่วยงาน

ร่างกาย แข็งแรง เด็กเล็กเทศบาลตาบลหนอง

เพือ่ ให้เด็กนั กเรียนได้รบั ประทาน จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบ 168,000
อาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

62,000 นั กเรียนมีสุขภาพ เด็กนั กเรียนในศูนย์พัฒ นา

หนองบัวลาย

ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กเทศบาล

๑๗๒ โครงการอบรมและดูงาน

งบประมาณ

นั กเรียนมีสุขภาพ เด็กนั กเรียนศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ร่างกาย แข็งแรง เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

เพิม่ ทักษะการสอน บุคลากรมีความสามารถและมี

ของครูและเจ้าหน้ าที่ ที่

มีความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการ เจ้าหน้ าที่ศนู ย์พัฒ นาเด็กเล็ก

ประสบการณ์ในการ

เกีย่ วข้อง

ศึกษา

ดาเนิ นงาน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่ งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

๑๗๓ โครงการจัดซือ้ สือ่ การเรียน

5-76
วัตถุประสงค์ /

เป้าหมาย

เหตุผลความจาเป็น

(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ จัดซือ้ สือ่ การเรียนการสอน

การสอนเพือ่ ใช้ในศูนย์พัฒ นา เพือ่ ใช้ในศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก
เด็กเล็ก

จัดซือ้ สือ่ การเรียนการสอนเพือ่

งบประมาณ
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ตัวชี้วดั
ปี 2564

ปี 2565

(KPI)

100,000 100,000 100,000 100,000

100,000

ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. เด็กเล็กมีสื่อการเรียนรูอ้ ย่าง

กองการศึกษา

ของนักเรียน หลากหลายเหมาะสมกับวัย

ใช้ในศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ก

เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

2. เด็กเล็กได้รบั การพัฒ นาทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา

๑๗๔ โครงการเยีย่ มบ้าน และ

เพือ่ ให้ครูและผูป้ กครองร่วมใจกัน เยีย่ มบ้านเด็กเล็กที่เข้าเรียน

นิ เทศติดตามเด็กนั กเรียน

ช่วยเหลือเด็กเล็กอย่างเป็นระบบ ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กเทศบาล

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ความพร้อมของ 1.เด็กเล็กได้รบั การพัฒนา
นักเรียน

อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

และต่อเนื่องเพือ่ พัฒ นาเด็กเล็กให้

2.ผูป้ กครองเห็นความสาคัญ

เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

ของการเตรียมความพร้อม

และมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์

ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน

กองการศึกษา

