
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ (แบบ ผ.02/1)

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4-1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 ม. 998,500     998,500     998,500      998,500       998,500        1 สาย การสัญจรไปมาได้รับความ กองช่าง

หินคลุก หมู่ 1 และ หมู่ 9 รวดเร็วและปลอดภัย ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม. หรือ สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

บ้านตลาดหนองบัวลาย คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

6,000 ตารางเมตร

2 โครงการก่อสร้างลาน คสล. เพ่ือมีลานตากพืชผลทางการ ลาน ค.ส.ล. กว้าง 18 เมตร 999,000 999,000 999,000 999,000 999,000  1 สาย การสัญจรไปมาได้รับความ กองช่าง

อเนกประสงค์บริเวณหนองโสน เกษตรของประชาชน หนา 0.10 เมตร  ยาว 110 เมตร สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

เน่ืองจากลานอเนกประสงค์ หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

มีไม่เพียงพอ 1,980 ตร.ม.

3 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ฯ เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 623 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  1 สาย การสัญจรไปมาได้รับความ กองช่าง

ช่วงหน้าวัดปทุมวนาราม - รวดเร็วและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีก่อสร้างรวม สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

บ้านหนองห่าง ไม่น้อยกว่า 3,738 ตารางเมตร

(ตามแบบเทศบาลก าหนด)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ (แบบ ผ.02/1)

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4-2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

4 โครงการขุดลอกล าห้วยยาง เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ืออุปโภคบริโภค ขุดลอกล าห้วย ขนาดความยาว 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000    1,000,000    มีน้ าส าหรับอุปโภค เทศบาลมีสถานท่ีกักเก็บน้ า กองช่าง

หมู่ 1 ชุมชนนาสวรรค์ 700 เมตร ปากกว้าง 16 เมตร บริโภคเพียงพอ เพ่ืออุปโภคบริโภค

ความลึกรวมเฉล่ีย 4.5 เมตร 

หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

29,600  ลูกบาศก์เมตร

5 โครงการขุดลอกหนองบัว เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ืออุปโภคบริโภค ขุดลอกหนองบัว ขนาดกว้าง 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000    1,000,000    มีน้ าส าหรับอุปโภค เทศบาลมีสถานท่ีกักเก็บน้ า กองช่าง

หมู่ 1 55 เมตร ยาว 110 เมตร บริโภคเพียงพอ เพ่ืออุปโภคบริโภค

ลึกเฉล่ียรวม 5 เมตร

(ตามแบบเทศบาลก าหนด)

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3,870,000  3,870,000  3,870,000  3,870,000    3,870,000     1 สาย การสัญจรไปมาได้รับความ กองช่าง

สายหนองตะมา - บ้านหนองห่างรวดเร็วและปลอดภัย 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

(ชุมชนนาเจริญ) ความยาว 1,410 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี

 คสล.ไม่น้อยกว่า 7,050 ตารางเมตร 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

งบประมาณ



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ (แบบ ผ.02/1)

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4-3

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 1,720,000  1,720,000  1,720,000  1,720,000    1,720,000     1 สาย การสัญจรไปมาได้รับความ กองช่าง

ต่อจากวัดป่าถึงสะพานรถไฟ รวดเร็วและปลอดภัย 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

(หลังสถานีรถไฟส่วนท่ีเหลือ) ความยาว 640 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี

(ชุมชนตลาดบัวลาย)  คสล.ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร 

8 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000  1 สาย การสัญจรไปมาได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตจากร้านศิวิไล  ถึงทาง รวดเร็วและปลอดภัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

รถไฟทางไปวัดป่า ความยาว 870 เมตร หรือคิดเป็นพ้ืนท่ี

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 

5,220 ตารางเมตร 

9 โครงการขุดลอกล าห้วยยาง เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ืออุปโภคบริโภค ขุดลอกล าห้วย ขนาดความยาว 1,975,000  1,975,000  1,975,000  1,975,000    1,975,000    มีน้ าส าหรับอุปโภคเทศบาลมีสถานท่ีกักเก็บน้ า กองช่าง

1,288 เมตร ปากกว้าง 22.00 เมตร บริโภค เพ่ืออุปโภคบริโภค

ก้นกว้าง 4.00 เมตร ลาด 1:1.5 เพียงพอ

ความลึกรวมเฉล่ีย 6.00 เมตร 

ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 57,799

ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาล)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      

รายละเอียดโครงการพัฒนา



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ (แบบ ผ.02/1)

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4-4

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

10 โครงการขุดลอกล าห้วยยาง เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ืออุปโภคบริโภค ขุดลอกล าห้วย ขนาดความยาว 1,130,000  1,130,000  1,130,000  1,130,000    1,130,000    มีน้ าส าหรับอุปโภค เทศบาลมีสถานท่ีกักเก็บน้ า กองช่าง

(ตอนใต้ท านบต้นมะเกลือ) (ชุมชนประชาร่วมใจ) 1,000 เมตร ปากกว้าง 22.00 เมตร บริโภค เพ่ืออุปโภคบริโภค

ก้นกว้าง 7.00 เมตร ลาด 1:1.5 เพียงพอ

ความลึกรวมเฉล่ีย 5.00 เมตร 

ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 33,077

ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาล)

11 โครงการขุดลอกล าห้วยข้ีหนู เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ืออุปโภคบริโภค เดิม กว้าง 22 เมตร ลึก 2.5 เมตร 1,170,000  1,170,000  1,170,000  1,170,000    1,170,000    มีน้ าส าหรับอุปโภค เทศบาลมีสถานท่ีกักเก็บน้ า กองช่าง

จากสะพานบ้านหนองเรือ ถึง ยาว 800 เมตร  บริโภค เพ่ืออุปโภคบริโภค

ตอนบนฝายกกขาม ขุดใหม่ ให้ กว้าง 27 เมตร เพียงพอ

ลึก 3.5 เมตร ยาว 800 เมตร

พร้อมท้ังขนดินไปท้ิงท่ีสถานท่ี 

ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลหลังใหม่

ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 24,400

ลบ.ม.

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ (แบบ ผ.02/1)

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4-5

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

12 โครงการขุดลอกท านบต้นมะเกลือ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้เพ่ืออุปโภคบริโภค ขุดลอกท านบต้นมะเกลือ ขนาด 1,971,000  1,971,000  1,971,000  1,971,000    1,971,000    มีน้ าส าหรับอุปโภค เทศบาลมีสถานท่ีกักเก็บน้ า กองช่าง

และล าห้วยยาง(ส่วนท่ีเหลือ) (ชุมชนประชาร่วมใจ) ความยาวเฉล่ีย 122 เมตร ปากกว้าง บริโภค เพ่ืออุปโภคบริโภค

(ตอนเหนือท านบต้นมะเกลือ) เฉล่ีย  95.00 เมตร ลาด 1:1.5 เพียงพอ

ความลึกรวมเฉล่ีย 5.00 เมตร 

ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 33,707

ลูกบาศก์เมตร  และ

ขุดลอกล าห้วยยาง ขนาดความยาว

653 เมตร ปากกว้าง 17.00 เมตร 

ก้นกว้าง 7.00 เมตร ลาด 1:1 

ความลึกรวมเฉล่ีย 5.00 เมตร 

ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 23,997.50

ลูกบาศก์เมตร

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000    1,000,000     1 สาย การสัญจรไปมาได้รับความ กองช่าง

ทางเข้าหนองตามา รวดเร็วและปลอดภัย 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

(ชุมชนนาเจริญ) ความยาว 480 เมตร 

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ (แบบ ผ.02/1)

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 4-6

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

14 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัดการเรียน ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน 14,000,000   14,000,000   14,000,000   14,000,000     14,000,000     อาคารเรียน ร.ร.มีสถานท่ีในการจัด ร.ร.เทศบาลฯ

การสอน เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัดการเรียน 1 หลัง การเรียนการสอนท่ี

การสอน จ านวน 1 หลัง เพียงพอ 

(ตามแบบกรมส่งเสริมฯ

ก าหนด)

15 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัดการเรียน ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน 8,500,000  8,500,000  8,500,000  8,500,000    8,500,000    อาคารเรียน ร.ร.มีสถานท่ีในการจัด ร.ร.เทศบาลฯ

การสอน เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัดการเรียน 1 หลัง การเรียนการสอนท่ี

การสอน จ านวน 1 หลัง เพียงพอ 

(ตามแบบกรมส่งเสริมฯ

ก าหนด)

รวม 15 โครงการ  -  - 43,183,500 43,183,500 43,183,500 43,183,500 43,183,500  -  -  -

งบประมาณ

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (แบบ ผ.02)

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1-1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดท าป้ายช่ือถนน  เพ่ือให้ชุมชนมีป้ายบอกช่ือถนน ท้ัง 8 ชุมชนในเขตฯ 150,000     150,000      150,000      150,000     150,000     ป้ายช่ือถนน  ชุมชนมีป้ายช่ือถนน ป้ายช่ือชุมชน   ส านักปลัด

ป้ายช่ือชุมชนและป้าย ป้ายช่ือชุมชน และป้ายบ้านสมาชิกชุมชน ป้ายช่ือชุมชน   และป้ายบ้านสมาชิกชุมชน

บ้านสมาชิกชุมชน (ชุมชนสระประทุมพัฒนา,

ชุมชนหนองบัวพัฒนา)

2 โครงการจัดซ้ือวัสดุงานบ้าน เพ่ือจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ท้ัง 8 ชุมชนในเขตฯ 100,000     100,000      100,000      100,000     100,000     วัสดุงานบ้าน ชุมชนมีหม้อ แก้ว ถ้วย  ชาม  ส านักปลัด

งานครัว แก่ชุมชน ถ้วย(เล็ก,ใหญ่)อย่างละ 200 ใบ งานครัว ซ้อน  ใช้ในกิจกการงาน

จาน  จ านวน  200 ใบ ซ้อน  20 โหล ประเพณีต่างๆ เป็นต้น

แก้ว  5  ลัง  หม้อ  2 ใบ ฯลฯ

ให้ชุมชนภายในเขตเทศบาล

(ชุมชนสระปทุมพัฒนา,ชุมชนนาสวรรค์,

ชุมชนนาเจริญ,ชุมชนไตรรัตน์พัฒนา)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

งบประมาณ



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (แบบ ผ.02)

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1-2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

3 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี ประชาชนได้มีส่วนร่วมค้นหา     -จัดให้มีหน่วยเทศบาลเคล่ือนท่ี 50,000  50,000   50,000   50,000  50,000  1 คร้ัง/ปี 1.ประชาชนได้รับการบริการ ส านักปลัด

ปัญหา ร่วมแลกเปล่ียน  เรียนรู้  พบปะกับประชาชนเพ่ือรับ สะดวก รวดเร็ว ท่ัวถึง 

ร่วมคิด ร่วมเสนอแนะปัญหา ทราบปัญหาและน าบริการต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ความต้องการ ร่วมตัดสินใจ  สู่พ่ีน้องประชาชน ฯลฯ เป็นการสร้างความสัมพันธ์

ในการพัฒนา  -อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน อันดีต่อกันระหว่างเทศบาล

เก่ียวกับแผนชุมชน  แผนพัฒนา กับประชาชน

เทศบาล 2. ทราบข้อมูลปัญหา ความต้องการ

ต่าง ๆ จากประชาชนเพ่ือเป็น

ข้อมูลการพัฒนาเทศบาล

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้มีสถานท่ีท างานกว้างขวางย่ิงข้ึน ปรับปรุงซ่อมแซมขยายอาคาร 1,800,000  1,800,000  1,800,000  1,800,000  1,800,000  สถานท่ีท างานกว้าง มีสถานท่ีท างานกว้างขวาง และ ส านักปลัด

ขยายอาคารส านักงาน และ และมีห้องส าหรับจัดเก็บพัสดุ ส านักงาน และห้องเก็บพัสดุ ขวางมีท่ีจัดเก็บพัสดุ มีท่ีจัดเก็บพัสดุให้เรียบร้อย

ห้องเก็บพัสดุ ด้านหน้าและด้านหลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

งบประมาณ



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (แบบ ผ.02)

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1-3

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน เพ่ือให้ความรู้กับประชาชนใน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจ 1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ส านักปลัด

กฎหมายให้แก่ประชาชนในเขต เร่ืองของกฎหมายท่ีจ าเป็นต้องใช้ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ของผู้เข้าอบรม เก่ียวกับกฎหมาย/สิทธิเพ่ิมมากข้ึน เทศบาล

เทศบาล ในชีวิตประจ าวัน สมาชิกสภาเทศบาล 2. ประชาชนสามารถน าความรู้ (งานนิติการ)

พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีในสังกัด กฎหมายท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้

เทศบาลฯ ในชีวิตประจ าวันได้

6 โครงการอบรมและทัศนศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรของคณะผู้บริหาร จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กลุ่มเป้าหมายได้รับ 1.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ ส านักปลัด

ดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  นอกสถานท่ีของคณะผู้บริหาร การฝึกอบรมฯ ประสบการณ์และความรู้เพ่ิมเติม

สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของ   สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาล  ได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน

  และพนักงานจ้าง เทศบาล  และพนักงานจ้าง 2.  ผู้เข้ารับการอบรมมีวิสัยทัศน์

ของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย ของเทศบาลต าบลหนองบัวลาย ท่ีกว้างไกล  สามารถพัฒนา

ท้องถ่ินให้มีความเจริญให้เต็ม

ศักยภาพ

3.  เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (แบบ ผ.02)

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1-4

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

7 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพ่ือให้พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร ท าบุญตักบาตร  จัดนิทรรศการ 20,000       20,000        20,000        20,000       20,000       เกิดความรัก เกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่าง ส านักปลัด

ได้ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกิจการของ สามัคคีในองค์กรพนักงาน ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร

และจัดอบรมพนักงานเทศบาล เทศบาล  และจัดกิจกรรมเพ่ือ

สาธารณประโยชน์ ฯลฯ

และจัดอบรมพนักงานเทศบาล

8 โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี เพ่ือด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล รายละเอียด ดังน้ี 251,000     251,000      251,000      251,000     251,000     ได้จัดงานรัฐพิธี ได้ด าเนินการตามนโยบายของ ส านักปลัด

ราชพิธีต่างๆ ในการจัดกิจกรรมในวัน นักขัตฤกษ์ 1.จัดงานวันปิยมหาราช 1,000          1,000          1,000          1,000         1,000         ต่าง ๆ รัฐบาลในการจัดกิจกรรมในวัน

2.จัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษา 100,000     100,000      100,000      100,000     100,000     นักขัตฤกษ์เป็นไปอย่างมี

 5 ธันวา  (วันพ่อแห่งชาติ) ประสิทธิภาพ

3.จัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษา   100,000     100,000      100,000      100,000     100,000     

12 สิงหา   (วันแม่แห่งชาติ)

4. จัดงานรัฐพิธี ราชพิธีอ่ืน ๆ  50,000       50,000        50,000        50,000       50,000       

9 โครงการก่อสร้างศาล เพ่ือเป็นท่ีกราบไว้ ยึดเหน่ียวจิตใจ ก่อสร้างศาลพระภูมิบริเวณ 100,000     100,000      100,000      100,000     100,000     1 แห่ง เป็นท่ีกราบไว้ ยึดเหน่ียวจิตใจ กองช่าง

พระภูมิ ของชาวเทศบาล หน้าส านักงานเทศบาล

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (แบบ ผ.02)

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1-5

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

10 โครงการจัดซ้ือ  โต๊ะ  เก้าอ้ี เพ่ือให้ชุมชนมีอุปกรณ์ใช้ในการจัด ท้ัง 8 ชุมชนในเขตฯ 200,000     200,000      200,000      200,000     200,000     8 ชุมชน ชุมชนมีโต๊ะ  เก้าอ้ี  เต็นท์ ส านักปลัด

 เต็นท์ ฯลฯ แก่ชุมชน กิจกรรมต่างๆภายในชุมชน  ดังน้ี ใช้งานอย่างเพียงพอกับความ

  โต๊ะ  เก้าอ้ี  เต็นท์ ต้องการของชุมชน

(ทุกชุมชน)

11 โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ เพ่ือปรับปรุงห้องเก็บพัสดุให้สามารถ ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การจัดเก็บพัสดุ มีห้องจัดเก็บพัสดุท่ีเป็นระเบียบส านักปลัด

จัดเก็บพัสดุได้อย่างเป็นระเบียบ หลังเก่า ขนาด 2.8 x 14.2 ม. เป็นระเบียบ เรียบร้อย  

เรียบร้อย เทพ้ืนหนา 0.10 ม. พร้อมท า เรียบร้อย

ช้ันเก็บของ 

12 โครงการจัดท าแผนพัฒนา  -เพ่ือมีแผนพัฒนาฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ  -ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาฯ 30,000       30,000        30,000        30,000       30,000       แผนพัฒนาฯ  -เทศบาลมีแผนพัฒนาฯ เพ่ือ ส านักปลัด

และติดตามประเมินผลแผน ในการพัฒนาองค์กร และติดตามประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลการ ใช้เป็นกรอบในการจัดท า

พัฒนาเทศบาล  -เพ่ือติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประเมินผลแผน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ว่าด้วยการจัดท าแผนฯ พ.ศ.2548 พัฒนาประจ าปี  -ทราบผลการด าเนินงานใน

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (แบบ ผ.02)

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1-6

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

13 โครงการจัดท ารายงานผลการ  เพ่ือจัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติ  -จัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงาน 40,000       40,000        40,000        40,000       40,000       1 คร้ัง/ปี เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน ส านักปลัด

ปฏิบัติงานประจ าปีและ งานประจ าปี ตามความในมาตรา ประจ าปี ประจ าปีของเทศบาลฯ ต่อสภา-

ประจ าเดือน 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  -จัดพิมพ์จดหมายข่าวและวารสาร 12 เดือน เทศบาล และเผยแพร่

พุทธศักราช 2496 ประจ าเดือน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

14 โครงการติดต้ังจุดเคร่ือง เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับ ด าเนินการติดต้ังระบบเสียงไร้สาย 300,000     300,000      300,000      300,000     300,000     ประชาชนได้รับ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล ส านักปลัด

กระจายข่าวไร้สายภายในเขต ข้อมูลข่าวสารจากทางเทศบาลได้ ภายในเขต เทศบาลต าบล ข่าวสารท่ัวถึง หนองบัวลายได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร

เทศบาล เพ่ิมเติม อย่างท่ัวถึง หนองบัวลายเพ่ิมเติมในส่วนท่ียัง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจาก

(หรือชุมชนท่ียังไม่ครอบคลุม) ไม่ท่ัวถึง ตามความเหมาะสม ทางเทศบาลได้อย่างท่ัวถึง

15 โครงการซ่อมแซมระบบ เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับฟัง ด าเนินการซ่อมแซมเสียงไร้สายท่ี 50,000       50,000        50,000        50,000       50,000       ประชาชนได้รับ ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล ส านักปลัด

เสียงไร้สาย ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล ช ารุดภายในเขตเทศบาล ข่าวสารท่ัวถึง หนองบัวลายได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร

ข่าวสารจากทางเทศบาลได้อย่างท่ัวถึง ให้ใช้งานได้ดีเช่นเคย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจาก

ทางเทศบาลได้อย่างท่ัวถึง

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (แบบ ผ.02)

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1-7

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

16 โครงการจ้างเหมาบุคคล- 1.เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีส านักปลัด จ านวน 4 อัตรา  374,400     374,400      374,400      374,400     374,400     บริการประชาชน การปฏิบัติงานของเทศบาล ส านักปลัด

ภายนอกปฏิบัติงานเทศบาล 2.เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีกองคลัง จ านวน 2 อัตรา  187,200     187,200      187,200      187,200     187,200     ได้ไม่น้อยกว่า มีประสิทธิภาพ เกิด กองคลัง

ร้อย 95 ของพ้ืนท่ี ประโยชน์แก่ประชาชน

17 โครงการบริหารงานตาม เพ่ือให้บุคลากรในองค์องค์มี ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การปฏิบัติงาน 1.บุคลากรมีความรู้หลัก ส านักปลัด

หลักธรรมาภิบาล ความรู้ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล ในสังกัดเทศบาล ของบุคลากรเป็น ธรรมาภิบาลมากข้ึน เทศบาล

น าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ไปตามหลักธรรมา 2.บุคลากรเกิดความตระหนัก

ภิบาลมากข้ึน ในการปฏิบัติงาน และมีความ

โปร่งใส มีมาตฐาน

ตรวจสอบได้

18 โครงการป้องกันผลประโยชน์ เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 20,000       20,000        20,000        20,000       20,000       ร้อยละ 80 ของ บุคลากรในองค์กรมี ส านักปลัด

ทับซ้อน ความเข้าใจเก่ียวกับผลประโยชน์ ในสังกัดเทศบาล บุคลากรมีความรู้ ความรู้เก่ียวกับผลประโยชน์ เทศบาล

ทับซ้อนมากย่ิงข้ึน ผลประโยชน์ทับซ้อน ทับซ้อนมากย่ิงข้ึน และ

สามารถน าไปใช้ในการ

ป้องกันการทุจริต

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (แบบ ผ.02)

1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1-8

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

19 โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ เพ่ือให้บุคลากรในองค์กร มีจิต ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 20,000       20,000        20,000        20,000       20,000       ร้อยละ 80 ของผู้เข้า บุคลากรในองค์กรมี ส านักปลัด

สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ ส านึก ทัศนคติท่ีดีในการต่อต้าน ในสังกัดเทศบาล ร่วมโครงการมีความ จิตส านึกและค่านิยมใน เทศบาล

วัฒนธรรมท่ีดีในการต่อต้าน การทุจริต รู้ความเข้าใจท่ีดีข้ึน การป้องกันการทุจริตท่ี

การทุจริต ดีข้ึน

20 โครงการเงินอุดหนุนหน่วยงาน  -เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมอันเป็น 1. อ าเภอบัวลาย ส านักปลัด

ของรัฐหรือองค์กรเอกชน สาธารณะประโยชน์ 1.1 โครงการจัดงานรัฐพิธีฯ 20,000       20,000        20,000        20,000       20,000       หน่วยงานของรัฐ  - ได้จัด  สนับสนุน  อ าเภอบัวลาย

1.2 โครงการบริจาคโลหิต 10,000       10,000        10,000        10,000       10,000       หรือองค์เอกชน กิจกรรมอันเป็นสาธารณะ อ าเภอบัวลาย

1.3 โครงการของดีบัวลาย 50,000       50,000        50,000        50,000       50,000       ได้รับการช่วยเหลือ ประโยชน์ วัฒนธรรมอ าเภอ

1.4 ศป.ปส. อ าเภอบัวลาย 10,000       10,000        10,000        10,000       10,000        -เกิดความสงบเรียบร้อย อ าเภอบัวลาย

1.5 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันของ ในชุมชน อ าเภอบัวลาย

สังคมในมิติวัฒนธรรม 10,000       10,000        10,000        10,000       10,000       

2. ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ 30,000       30,000        30,000        30,000       30,000       ส านักงานส่งเสริม

ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. การปกครองท้องถ่ิน

อ าเภอบัวลาย และอ่ืน ๆ อ.บัวลาย/อปท.

ตามหนังสือส่ังการฯหรือ

ได้รับการประสาน

รวม 20 โครงการ  -  - 4,493,600  4,493,600 4,493,600 4,493,600 4,493,600  -  -  -

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี



 

(แบบ ผ.02)

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 2-1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอบรมและทัศนศึกษา 1. เพ่ือให้ผู้น าชุมชน ประชาชน จัดอบรมและดูงานของคณะ 500,000    500,000      500,000      500,000       500,000       1 คร้ัง/ปี 1.ผู้น าชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ส านักปลัด

ดูงาน มีความรู้ ความเข้าใจและศรัทธา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และศรัทธาแนวความคิดเศรษฐกิจ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผู้น าชุมชน อปพร. อสม. และ พอเพียง

2. เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ เจ้าหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้อง 2.ผู้น าชุมชนน้อมน าแนวคิด

ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาชีวิต

3. เพ่ือให้ อสม. ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ของตน   ของคนในครอบครัว 

เพ่ิมพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ และชุมชนให้ดีข้ึน

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม 1. เพ่ือให้กลุ่มอาชีพมีรายได้ ส่งเสริม สนับสนุน  อุดหนุน 100,000    100,000      100,000      100,000       100,000       กลุ่มอาชีพ 1. กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนา ส านักปลัด

อาชีพในเขตเทศบาลต าบล เพียงพอต่อการยังชีพ กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลต าบล ภายในเขตฯ ทักษะฝีมือและมีรายได้เพียงพอ

หนองบัวลาย 2. เพ่ือส่งเสริมสร้างทักษะในการ หนองบัวลาย ต่อการยังชีพ

(ชุมชนนาเจริญ) (ชุมบัวลายย่ังยืน) พัฒนาฝีมือ 2. กลุ่มอาชีพมีความรักความ

(ชุมชนนาสวรรค์) 3. เพ่ือให้กลุ่มอาชีพเกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ

ความสามัคคี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน                                                                                                          

งบประมาณ



 

(แบบ ผ.02)

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 2-2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

3 โครงการตามแนวปรัชญา เพ่ือส่งเสริม กิจกรรมโครงการ ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 300,000    300,000      300,000      300,000       300,000       ประชาชนด าเนินชีวิต ประชาชน ได้น้อมน าแนวปรัชญา ส านักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลตามความเหมาะสม ตามแนวปรัชญาฯ เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับ

ชีวิตประจ าวันตามความเหมาะสม

รวม 3 โครงการ  -  - 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000  -  -  -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน                                                                                                         

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



 

(แบบ ผ.02)

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชุมชน 3-1

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการให้ความรู้ในการรักษา เพ่ือห้ประชาชนมีความรู้และตระหนัก 1. จัดอบรมสร้างจิตส านึกประชาชน 100,000    100,000      100,000    100,000       100,000     จ านวนผู้เข้ารับ ประชาชนมีความรู้ด้านการ กองสาธารณสุขฯ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด ถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพ- จ านวน  100 คน การอบรม 100 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ล้อม ยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2. ท าเอกสารเผยแพร่ประชาสสัมพันธ์ คน และส่ิงแวดล้อม

เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม

ชาติ จ านวน 1,000  แผ่น

2 โครงการหน้าบ้านน่ามอง 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรักษาความ1. จัดกิจกรรมท าความสะอาดและ 80,000       80,000        80,000      80,000         80,000       ชุมชนภายใน 1.ประชาชนให้ความร่วมมือ กองสาธารณสุขฯ

สะอาดบริเวณหน้าบ้านและภายใน ตกแต่งหน้าบ้านภายในชุมชน เขต 8 ชุมชน ในการรักษาความสะอาด

บ้านของตนเอง เดือนละ 1 คร้ัง บ้านตนเอง

2. เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบ 2. จัดประกวดหน้าบ้านน่ามองแต่ละ 2. ชุมชนภายในเขตสะอาด

ร้อย ภายในชุมชนในเขต ชุมชน จ านวน 1 คร้ัง และเป็นระเบียบเรียบร้อย

3 โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ 1. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ จัดฝึกอบรมประชาชนในการ 50,000       50,000        50,000      50,000         50,000       ประชาชนในเขตฯ 1. ปริมาณมูลฝอยในเขต กองสาธารณสุขฯ

คัดแยกขยะมูลฝอย ในการจัดการมูลฝอยท่ีแหล่งก าเนิด คัดแยกขยะมูลฝอย จ านวน 100 คน และ ร้อยละ 75 มี เทศบาลฯ ลดลง

2.เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการ ความรู้ฯ 2. ประชาชนมีส่วนร่วมใน

ในการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีบ้าน มูลฝอย  1 คร้ัง / ปี การจัดการมูลฝอย

4 โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล เพ่ือส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอย จัดต้ังธนาคารวัสดุรีไซเคิล 15,000       15,000        15,000      15,000         15,000       ชุมชนในเขต 1. ปริมาณมูลฝอยลดลง กองสาธารณสุขฯ

ในชุมชน/ในโรงเรียน รีไซเคิลในโรงเรียนและชุมชน จ านวน 1 ชุมชน / ปี จ านวน 3 แห่ง 2. เป็นการส่งเสริมการคัด

แยกขยะมูลฝอย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลย์อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านการเกษตร     

ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน

งบประมาณ



 

(แบบ ผ.02)

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชุมชน 3-2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

5 โครงการชุมชนปลอดขยะ 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ จัดต้ังชุมชนปลอดขยะ 60,000       60,000        60,000      60,000         60,000       ชุมชนในเขตเทศ 1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กองสาธารณสุขฯ

จัดการขยะมูลฝอยต้ังแต่ต้นทาง ในเขตเทศบาล ปีละ บาล จ านวน 3 จัดการขยะต้ังแต่ต้นทาง

2. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์  1 ชุมชน ชุมชน 2. ประชาชนมีจิตส านึกในการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ในชุมชน

6 โครงการจัดต้ังและอบรมกลุ่ม เพ่ือให้เกิดกลุ่มด าเนินกิจกรรม กลุ่มฯ จ านวน 1 กลุ่ม 60,000       60,000        60,000      60,000         60,000       อาสาสมัคร มีกลุ่มด าเนินกิจกรรมทาง กองสาธารณสุขฯ

อาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อมเมือง พัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม จ านวน 100 คน จ านวน 100 คน ด้านส่ิงแวดล้อม

7 โครงการอบรม ท าปุ๋ยหมัก  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัด จัดอบรมประชาชนผู้สนใจ 50,000       50,000        50,000      50,000         50,000       ร้อยละ 50 ของ 1. ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ กองสาธารณสุขฯ

ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ แยกมูลฝอยอินทรีย์มาท าปุ๋ย และเกษตรกร จ านวน ขยะอินทรีย์ลดลง ลดลง

50 คน / ปี 2.มีการใช้ประโยชน์จาก

มูลฝอยอินทรีย์เพ่ิมข้ึน

8 โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพ่ือ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเทศบาลและ จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูก 30,000       30,000        30,000      30,000         30,000       เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว มีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมมากข้ึน กองสาธารณสุขฯ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ต้นไม้  3 คร้ัง ร้อยละ 5 ของ ช่วยลดภาวะโลกร้อน และ

เน่ืองในวันส าคัญของชาติ เน่ืองในวันส าคัญ พ้ืนท่ีท้ังหมด เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร

 ธรรมชาติและส่ิแวดล้อม

รวม 8 โครงการ  -  - 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000  -  -  -

งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านการเกษตร     

3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลย์อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ (แบบ ผ.02)

4.2 แผนงานการพาณิชย์ 4-22

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดซ้ือแผ่นความร้อน เพ่ือมีอุปกรณ์ ในการซ่อมท่อ จัดซ้ือแผ่นความร้อนเช่ือมท่อ  16,000  16,000   16,000   16,000    16,000    1 ชุด มีเคร่ืองมืออุปกรณ์การ กองการประปา

ซ่อมท่อ HDPE  HDPE ของท่อส่งน้ าประปา HDPE  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ซ่อมท่อท่ีมีประสิทธิภาพ

 ไม่น้อยกว่า 6 น้ิว 

สามารถเช่ือมท่อต้ังแต่ขนาด

16 - 160 มม.  

2 โครงการดูแลควบคุมระบบการ เพ่ือให้การบริการงานผลิตและ ผลิตน้ าประปาท่ีมีคุณภาพและ 200,000 200,000  200,000  200,000   200,000   น้ าประปามี ประชาชนจะได้ใช้น้ า กองการประปา

ผลิตน้ าประปา จ าหน่ายน้ าประปามีคุณภาพ เพียงพอในการบริการประชาชน คุณภาพ อุปโภคบริโภคท่ีสะอาด

และตรวจวัดคุณภาพน้ าประปา และได้มาตรฐานและท าให้

พร้อมจัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการ ระบบการผลิตน้ าประปา

ผลิตน้ าประปาฯลฯ มีความคงทนถาวร

3 โครงการเปล่ียนทรายกรองน้ า เพ่ือให้น้ าประปาสะอาดได้ ด าเนินการเปล่ียนทรายกรองน้ า 200,000    200,000      200,000      200,000       200,000       น้ าประปา ประชาชนได้ใช้น้ าประปา กองการประปา

ระบบผลิตน้ าประปา(ระบบเดิม)มาตรฐานคุณภาพท่ีดี ระบบผลิตประปา สะอาดได้ ท่ีใส สะอาด ได้มาตรฐาน

มาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งบประมาณ



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ (แบบ ผ.02)

4.2 แผนงานการพาณิชย์ 4-23

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

4 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า เพ่ือใช้ในการผลิตน้ าประปา จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าขนาด 400,000    400,000      400,000      400,000       400,000       น้ าประปา ประชาชนได้ใช้น้ าประปา กองการประปา

และจ าหน่ายน้ าประปามีคุณภาพ Motor  11 kw สะอาดได้ ท่ีใส สะอาด ได้มาตรฐาน

Speed  1450 rpm มาตรฐาน อย่างท่ัวถึง

H  30 m  ,  Q  70m3/hr

Hz  50 hp,  Frame  160 m

Three - Phase

Induction Motor

จ านวน 2 ตัว

5 โครงการขุดลอกบ่อตกตะกอน ขุดลอกบ่อเดิมท่ีต้ืนเขินให้ ขุดลอกบ่อตกตะกอนระบบ 20,000       20,000        20,000        20,000         20,000         ขุดลอกบ่อ ท าให้รองรับตะกอนท่ี กองการประปา

กว้างและลึกมากกว่าเดิมแบ่ง ผลิตน้ าประปา ตกตะกอน ระบายออกมาได้มากกว่า

ระดับตะกอนให้เห้นเด่นชัดเพ่ือ เดิมท าให้บ่อตกตะกอน

ให้การระบายตะกอนเป็นไป ไม่ต้ืนเขิน

ด้วยความสะดวก

6 โครงการจ้างเหมาบุคคล- 1. เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีกองการประปา จ านวน  4 อัตรา  374,400 374,400 374,400 374,400 374,400  บริการประชาชน การปฏิบัติงานของเทศบาล กองการประปา

ภายนอกปฏิบัติงานเทศบาล  ได้ไม่น้อยกว่า มีประสิทธิภาพ เกิด

 ร้อย 95 ของพ้ืนท่ี ประโยชน์แก่ประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งบประมาณ



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ (แบบ ผ.02)

4.2 แผนงานการพาณิชย์ 4-24

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

7 โครงการซ่อมแซมเคร่ืองผลิต เพ่ือฆ่าเช้ือโรคในน้ าดิบและ ซ่อมตู้ควบคุมพร้อมระบบป้ัมจ่าย 300,000    300,000      300,000      300,000       300,000       น้ าประปาสะอาด ประชาชนได้ใช้น้ าประปา กองการประปา

ครอรีนไดออกไซด์ น้ าใส ได้มาตรฐาน ท่ีใส สะอาด และได้มาตรฐาน

8 โครงการซ่อมแซมชุดวัดค่า เพ่ือให้น้ าประปาสะอาด เปล่ียนอุปกรณ์วัดค่าและหัววัดค่า 200,000    200,000      200,000      200,000       200,000       น้ าประปาสะอาด ประชาชนได้ใช้น้ าประปา กองการประปา

และควบคุม PH มีมาตรฐาน คุณภาพดี PH จ านวน 3 ชุด ได้มาตรฐาน ท่ีใส สะอาด และได้มาตรฐาน

9 โครงการเปล่ียนป้ัมเคร่ืองจ่ายสาร เพ่ือให้น้ าประปาสะอาด เปล่ียนป้ัมเคร่ืองจ่ายสารเคมี 500,000    500,000      500,000      500,000       500,000       น้ าประปาสะอาด ประชาชนได้ใช้น้ าประปา กองการประปา

เคมี มีมาตรฐาน คุณภาพดี จ านวน 12 เคร่ือง ได้มาตรฐาน ท่ีใส สะอาด และได้มาตรฐาน

10 โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ า เพ่ือให้น้ าประปาสะอาด เปล่ียนอุปกรณ์ท่ีมีอายุการใช้งาน 100,000    100,000      100,000      100,000       100,000       น้ าประปาสะอาด ประชาชนได้ใช้น้ าประปา กองการประปา

มีมาตรฐาน คุณภาพดี มานาน ได้มาตรฐาน ท่ีใส สะอาด และได้มาตรฐาน

11 โครงการขยายเขตประปาไปยัง เพ่ือมีระบบประปา รองรับ วางท่อ PVC ขนาด 4 น้ิว 112,000    112,000      112,000      112,000       112,000       1 ระบบ มีน้ าประปาใช้ในการ กองการประปา

สถานท่ีก่อสร้าง ร.ร.เทศบาล ร.ร.เทศบาลหลังใหม่ ช้ัน 13.5 ระยะทางไม่น้อยกว่า อุปโภค อย่างท่ัวถึง

หลังใหม่ 280 เมตร

รวม  11 โครงการ  -  - 2,422,400 2,422,400 2,422,400 2,422,400 2,422,400  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน      

4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งบประมาณ



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (แบบ ผ.02)

5.7 แผนงานการศึกษา 5-75

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑๗๐ โครงการอาหารเสริม (นม) เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมท่ีมี จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ศูนย์ 62,000 62,000 62,000 62,000         62,000         นักเรียนมีสุขภาพ เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล คุณภาพ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ร่างกาย แข็งแรง เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนอง 

ต าบลหนองบัวลาย หนองบัวลาย บัวลายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

๑๗๑ โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับประทาน จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบ 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 นักเรียนมีสุขภาพ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล อาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณ อาหาร ร่างกาย แข็งแรง เทศบาลต าบลหนองบัวลาย   

ต าบลหนองบัวลาย ท่ีเพียงพอ มีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง

๑๗๒ โครงการอบรมและดูงาน เพ่ือให้ครูและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง จัดอบรมและดูงานของครูและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพ่ิมทักษะการสอน บุคลากรมีความสามารถและมี กองการศึกษา

ของครูและเจ้าหน้าท่ี ท่ี มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประสบการณ์ในการ

เก่ียวข้อง ศึกษา ด าเนินงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมท้ังกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

งบประมาณ



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (แบบ ผ.02)

5.7 แผนงานการศึกษา 5-76

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

เหตุผลความจ าเป็น (ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

๑๗๓ โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียน เพ่ือจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนเพ่ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประสิทธิภาพ 1.  เด็กเล็กมีส่ือการเรียนรู้อย่าง กองการศึกษา

การสอนเพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนา เพ่ือใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของนักเรียน หลากหลายเหมาะสมกับวัย

เด็กเล็ก  เทศบาลต าบลหนองบัวลาย   2.  เด็กเล็กได้รับการพัฒนาท้ัง

ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม

และสติปัญญา

๑๗๔ โครงการเย่ียมบ้าน  และ เพ่ือให้ครูและผู้ปกครองร่วมใจกัน เย่ียมบ้านเด็กเล็กท่ีเข้าเรียน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ความพร้อมของ 1.เด็กเล็กได้รับการพัฒนา กองการศึกษา

นิเทศติดตามเด็กนักเรียน ช่วยเหลือเด็กเล็กอย่างเป็นระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล นักเรียน อย่างถูกต้องและต่อเน่ือง

และต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาเด็กเล็กให้ 2.ผู้ปกครองเห็นความส าคัญ

เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข ของการเตรียมความพร้อม

และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลหนองบัวลาย

ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมท้ังกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

งบประมาณ


