แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)

--------------------------------------------------------------เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๐(๙)
และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒
มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒)
พ.ศ. ๒๕48 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสื อ ที่ มท 0810.3/ว2931 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอำนาจและหน้าที่ในการจั ดทำแผนพัฒ นาท้องถิ่น ของตนเอง โดยคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น
การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อ
นำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูล
ในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖5) ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถ
ใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล ตามนโยบายที่ ผู้บริหารหวังที่จะทำให้
เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น
เทศบาลตำบลหนองบั ว ลาย จึ ง หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
ของเทศบาลตำบลหนองบั วลาย ฉบั บ นี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒ นาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ต่อไป
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

๑

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒๙

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

48

ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล
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ภาคผนวก
-ประกาศ

***********************************

ส่วนที่ ๑

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล เป็นเทศบาลที่อยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของอำเภอ
บั ว ลาย ตั้ ง อยู่ ในพื้ น ที่ ต ำบลบั ว ลาย มี เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 3.028 ตารางกิ โ ลเมตร อยู่ ห่ า งจากตั ว อำเภอประมาณ
3 กิโลเมตร ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็น
เทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542
ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบั วลาย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครราชสีมา
มีระยะห่างจากจังหวัดประมาณ 109 กิโลเมตร และตั้งอยู่ ทางทิศเหนือของกิ่งอำเภอสีดา มีระยะห่างจากกิ่งอำเภอสีดา
ประมาณ 18 กิ โลเมตร และอยู่ ท างทิ ศ เหนื อ ของอำเภอพล จั งหวัด ขอนแก่ น มี ระยะห่ างจากอำเภอพลประมาณ
28 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัย ประกอบกิจการต่าง ๆ และทำการเกษตรกรรม
เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้
หมู่ที่ 1 ชุมชนไตรรัตน์พัฒนา ชุมชนสระปทุมพัฒนา ชุมชนนาสวรรค์
ชุมชนประชาร่วมใจ ชุมชนบัวลายยั่งยืน
หมู่ที่ 9 ชุมชนตลาดบัวลาย
หมู่ที่ 10 ชุมชนนาเจริญ
หมู่ที่ 11 ชุมชนหนองบัวพัฒนา (รวมทั้งหมด 4 หมู่บ้าน 8 ชุมชน)
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
(ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง)
ตั้งอยู่ที่ 555 ถนนหนองแวง – บัวใหญ่ ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
- โทรศัพท์ ๐๔๔ – 495008
- โทรสาร ๐๔๔ – 495008
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเภทของเทศบาลมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกฉัยงเหนือตอนล่าง เป็นพื้นที่
สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ ๖๐% เป็นพื้นที่สำหรับการเกษตร ๓๕ % และมีพื้นที่ส่วนอื่น ๕%
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดูกาล ดังนี้
ฤดู ร้ อ น เริ่ม ตั้ งแต่ ก ลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ไปจนถึ งกลางเดือ นพฤษภาคม อากาศร้อ นและแห้ งแล้ ง
แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – 40 องศาเซลเซียส ร้อนจัด
มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป

-๒ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ฝน
ทิ้งช่วง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม
มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙76 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้า
คะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ ๑๕ องศา
๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน
พื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ำ
(1) สระหนองโสน
คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ
800,000
(2) สระน้ำหนองบัว
คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ
26,000
(3) สระน้ำหนองห่าง คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ
5,000
(4) สระน้ำทำนบต้นมะเกลือ คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ 26,000
(5) สระน้ำฝายต้นมะขาม คิดเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ
50,000
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ดังนี้
ฝาย จำนวน 7 แห่ง ได้แก่
- ฝายห้วยขี้หนู
- ฝายต้นมะขาม
- ลำห้วยยาง
- ฝายหนองตะมา

ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร
ลูกบาศก์เมตร

- ฝายทำนบต้นมะเกลือ
- ฝายนาเจริญ (2 แห่ง)

๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล เต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้าน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,9
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล ที่มีพื้นที่บางส่วน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 10, 11
หมู่ที่ 1 ชุมชนไตรรัตน์พัฒนา ชุมชนสระปทุมพัฒนา ชุมชนนาสวรรค์
ชุมชนประชาร่วมใจ ชุมชนบัวลายยั่งยืน
หมู่ที่ 9 ชุมชนตลาดบัวลาย
หมู่ที่ 10 ชุมชนนาเจริญ
หมู่ที่ 11 ชุมชนหนองบัวพัฒนา (รวมทั้งหมด 4 หมู่บ้าน 8 ชุมชน)
อาณาเขตของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
ทิศเหนือ
ติดกับตำบลบัวลาย
อำเภอบัวลาย
ทิศใต้
ติดกับตำบลบัวลาย
อำเภอบัวลาย
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย

-3๒.๒ การเลือกตั้ง
เทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวลาย ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาออกเป็น ๒ เขต
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชน
ในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการ
ดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 1,926 คน
- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 1,989 คน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง (2 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕5)
- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ๑,467 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,926 คน
คิดเป็นร้อยละ ๗6.16
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง (10 เมษายน พ.ศ. ๒๕๕4)
- จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ๑,456 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,989 คน
คิดเป็นร้อยละ ๗3.20
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (7 สิงหาคม พ.ศ. ๒559)
- จำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ๑,๙๗9 คน
๓. ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
จำนวนชุมชน 8 ชุมชน
ชุมชน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อชุมชน
ชุมชนไตรรัตน์พัฒนา
ชุมชนสระปทุมพัฒนา
ชุมชนนาสวรรค์
ชุมชนประชาร่วมใจ
ชุมชนบัวลายยั่งยืน
ชุมชนตลาดบัวลาย
ชุมชนนาเจริญ
ชุมชนหนองบัวพัฒนา
รวม

จำนวนครัวเรือน
(หลัง)
72
71
108
125
87
144
65
124
796

ชาย

หญิง

103
112
149
245
141
133
195
151
1,229

164
116
137
241
159
133
167
161
1,278

-4๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร
จำนวนประชากรเยาวชน
จำนวนประชากร
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ
รวม

ชาย
233
791
205
1,229

หญิง
222
790
266
1,278

หมายเหตุ
อายุต่ำกว่า 18 ปี
อายุ 18-60 ปี
อายุมากกว่า 60 ปี
ทั้งสิน้ 2,507 คน

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย มีสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-มีครูผู้ดูแลเด็ก 1 คน ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน มีเด็กเล็ก จำนวน 37 คน
2. โรงเรียนอนุบาล
2.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ข้อมูลของจำนวนห้องเรียน นักเรียน และบุคลากร
ตารางที่ 1 จำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ชั้น
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
อนุบาลปีที่ 1
1
20
21
อนุบาลปีที่ 2
1
19
22
อนุบาลปีที่ 3/1
1
10
9
อนุบาลปีที่ 3/2
1
11
8
รวม
4
60
60

รวม
41
41
19
19
120

ข้อมูลเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559
ตารางที่ 2 จำนวนครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
ตำแหน่ง
ชาย
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลหนองบัวลาย
ครู ค.ศ.1
2
ครู ค.ศ.2
ผู้ช่วยครู(จ้างเหมาบริการ)
1
ภารโรง
1
บุคลากรสนับสนุนการสอน
รวม
4

หญิง
1

รวม
1

2
2
6
1
12

4
2
7
1
1
16

-5ตารางที่ 3 จำนวนครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวลาย (แยกตามระดับการศึกษา)
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
ปริญญาโท
1
3
4
ปริญญาตรี
1
2
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี
รวม
2
5
7
2.2 ข้อมูลเกีย่ วกับสถานที่
อาคารเรียน จำนวน 1 หลัง คือ
- อาคาร 1 เป็นอาคารชั้นเดียว ประกอบด้วย ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง ห้องเรียน
ระดับชั้นอนุบาล 2 จำนวน 1 ห้อง ห้องผู้อำนวยการ 1 ห้องและ ห้องพยาบาล
3. โรงเรียนเทศบาล
3.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ข้อมูลของจำนวนห้องเรียน นักเรียน และบุคลากร
ตารางที่ 1 จำนวนห้องเรียนและจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559
ชั้น
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่
รวม

ห้องเรียน
1/1
1/2
2/1
2/2
3
4
5

ชาย
15
14
9
9
10
13
8
78

จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น
หญิง
13
12
9
9
18
18
19
90

ตารางที่ 2 จำนวนครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนองบัวลาย
1
ครู ค.ศ.1
3
ครู ค.ศ.2
1
ผู้ช่วยครู(จ้างเหมาบริการ)
ภารโรง
1
บุคลากรสนับสนุนการสอน
1
รวม
4
12
ตารางที่ 3 จำนวนครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวลาย(แยกตามระดับการศึกษา)
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง
ปริญญาโท
1
ปริญญาตรี
3
ต่ำกว่าปริญญาตรี
รวม
4

รวม
28
26
18
18
28
31
19
168
รวม
1
3
1
1
1
16
รวม
1
3
4

-63.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่
อาคารเรียนจำนวน 1 หลัง คือ
-อาคาร 1 หลังสองชั้น ประกอบด้วย จำนวน 8 ห้อง และห้องที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนทั้งหมดจำนวน 7 ห้อง และห้องสมุด
1 ห้อง

๔.๒ สาธารณสุข
ในเขตเทศบาลมี สถานที่เกี่ยวกับด้านสาธารสุข ดังนี้
1) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
จำนวน 1 แห่ง
2) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล
จำนวน 1 แห่ง
- มีอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล
จำนวน 48 คน
๔.๓ อาชญากรรม
เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทำลายทรัพย์สิน
ของราชการ ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการ
ป้องกัน อุบั ติภัยอย่างถู กวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น และมีโครงการติดตั้งกล้ องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่
สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มี
วันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการ
แจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการ
เกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิด
ความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็น
เรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้
๔.๔ ยาเสพติด
-ไม่มีข้อมูล
๔.๕ การสังคมสังเคราะห์
เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
(๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน
๕. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
๕.1 การคมนาคมขนส่ง
1) ถนน สะพาน มีถนนภายในเขตเทศบาลจำนวน 14 สาย
2) แม่น้ำ/คลอง มีลำห้วย 2 แห่ง สระน้ำ 4 แห่ง
3) การจัดการขนส่งมวลชน เทศบาลตำบลหนองบัวลายติดต่อชุมชนอื่นได้ทางรถยนต์ และทางรถไฟ
ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถึงชุมชนหนองแวง จากตลาดหนองแวงถึงตลาดหนองบัวลาย ระยะทาง
ประมาณ 9 กิโลเมตร สภาพถนนลาดยาง ทางรถไฟ ใช้เส้นทางรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือเส้นทางสายกรุงเทพ หนองคาย

-7๕.๒ การไฟฟ้า
1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 796 ครัวเรือน
2) พื้นที่ที่ได้รบั บริการไฟฟ้า ร้อยละหนึ่งร้อยของพื้นที่ทั้งหมด
ไฟสาธารณะ จำนวน 301 จุด ครอบคลุมถนน 14 สาย
๕.๓ การประปา
1) จำนวนครัวเรือนใช้น้ำประปา จำนวน 796 ครัวเรือน
2) กิจการประปาเป็นของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
3) น้ำประปาผลิตได้ 180 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้ำประปาที่ใช้เฉลี่ย 180 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาจากฝายหลวง(นอกเขตฯ) และแหล่งน้ำดิบสำรองจากสระน้ำหนองโสน
๕.๔ โทรศัพท์
1)
2)
3)
4)
5)

โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ จำนวน 121 หมายเลข
โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่มี 6 หมายเลข
ที่ทำการด้านไปรษณีย์ในพื้นที่จำนวน 1 แห่ง
ระบบเสียงตามสาย/หอกระจ่ายข่าวให้บริการครอบคลุมร้อยละแปดสิบของพื้นที่
หน่วยงานที่มีข่าววิทยุ สื่อสารในพื้นที่มี 1 หน่วยงาน คือ เทศบาลตำบลหนองบัวลาย

๕.๕ ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
(๑) มีไปรษณีย์ จำนวน ๑ แห่ง
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่
ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย
๖.๒ การประมง
(ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)
๖.๓ การปศุศัตว์
ประชาชนประกอบอาชีพการปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่
๖.๔ การบริการ
สถานจำหน่ายอาหารตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข 15 แห่ง
สถานีรถไฟ
1
แห่ง
ร้านสะดวกซื้อ
1
แห่ง
๖.๕ การท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ไ ด้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัด งาน
ประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนย่อนใจ

-8๖.๖ อุตสาหกรรม
ในเขตเทศบาลโรงสีข้าว จำนวน 1 แห่ง
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
1. สถานีน้ำมัน 1 แห่ง ปั๊มลอย (มือหมุน) 2 แห่ง
2. ตลาดสด 1 แห่ง
3. ร้านค้าทั่วไป 41 แห่ง
4. ธนาคาร 2 แห่ง
5. ร้านสะดวกซื้อ ๑ แห่ง
กลุ่มอาชีพ
มีกลุ่มอาชีพ จำนวน ๒ กลุ่ม
๑. กลุ่มเย็บผ้า
๒. กลุ่มทอสื่อ
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน , ๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร
(๑) ชุมชนหนองบัวพัฒนา
มีประชากรทั้งสิ้น 320 คน เป็นชาย 146 คน หญิง 174 คน
ครัวเรือนทั้งหมด 124 ครัวเรือน มีพื้นที่ทั้งหมด ๓22 ไร่ ทำการเกษตร ดังนี้
ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
ประเภทของการทำการเกษตร
จำนวน
(กก./ไร่)
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนา  ในเขต
110 ครัวเรือน
224 ไร่
ชลประทาน
600 กก./ไร่ 3,500 บาท/ไร่
6,000 บาท/ไร่
ครัวเรือน
นอกเขต
ไร่
ชลประทาน
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.2) ทำสวน สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
ครัวเรือน
 ไร่ข้าวโพด
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
ครัวเรือน
 ไร่มันสำปะหลัง
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
.
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.4) อื่นๆ
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
.
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่

-9(๒) ชุมชนนาเจริญ
มีประชากรทั้งสิ้น 367 คน เป็นชาย 190 คน หญิง 177 คน ครัวเรือนทั้งหมด 57
ครัวเรือน มีพื้นที่ทั้งหมด 194 ไร่ ทำการเกษตร ดังนี้
ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
ประเภทของการทำการเกษตร
จำนวน
(กก./ไร่)
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนา  ในเขต
9 ครัวเรือน
450 ไร่
ชลประทาน
600 กก./ไร่
3,500 บาท/ไร่
6,000 บาท/ไร่
ครัวเรือน
 นอกเขต
ไร่
ชลประทาน
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.2) ทำสวน สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
ครัวเรือน
 ไร่ข้าวโพด
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
ครัวเรือน
 ไร่มันสำปะหลัง
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
.
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.4) อื่นๆ
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
.
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่

-๑0(๓) ชุมชนตลาดบัวลาย
มีประชากรทั้งสิ้น 262 คน เป็นชาย 129 คน หญิง 133 คน ครัวเรือนทั้งหมด 136
ครัวเรือน มีพื้นที่ทั้งหมด 59 ไร่ ทำการเกษตร ดังนี้
ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
ประเภทของการทำการเกษตร
จำนวน
(กก./ไร่)
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนา  ในเขต
ครัวเรือน
ไร่
ชลประทาน
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
19 ครัวเรือน
 นอกเขต
372 ไร่
ชลประทาน
400 กก./ไร่
3,500 บาท/ไร่
4,000 บาท/ไร่
2.2) ทำสวน สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
ครัวเรือน
 ไร่ข้าวโพด
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
ครัวเรือน
 ไร่มันสำปะหลัง
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
.
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.4) อื่นๆ
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่

-๑1(๔) ชุมชนนาสวรรค์
มีประชากรทั้งสิ้น 255 คน เป็นชาย 123 คน หญิง 132 คน ครัวเรือนทั้งหมด 83
ครัวเรือน มีพื้นที่ทั้งหมด 153 ไร่ ทำการเกษตร ดังนี้
ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
ประเภทของการทำการเกษตร
จำนวน
(กก./ไร่)
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนา  ในเขต
60 ครัวเรือน
100 ไร่
ชลประทาน
600 กก./ไร่
3,500 บาท/ไร่
6,000 บาท/ไร่
ครัวเรือน
 นอกเขต
ไร่
ชลประทาน
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.2) ทำสวน สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
ครัวเรือน
 ไร่ข้าวโพด
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
1 ครัวเรือน
 ไร่มันสำปะหลัง
3
ไร่
4,000 กก./ไร่
5,000 บาท/ไร่
7,000 บาท/ไร่
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
.
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.4) อื่นๆ
2 ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
5 ไร่
ถั่วเขียว เริ่มปลูก
ปีแรก .
กก./ไร่
- บาท/ไร่
บาท/ไร่

-๑2(๕) ชุมชนสระปทุมฯ
มีประชากรทั้งสิ้น 232 คน เป็นชาย 113 คน หญิง 119 คน ครัวเรือนทั้งหมด 70
ครัวเรือนมีพื้นที่ทั้งหมด 19 ไร่ ทำการเกษตร ดังนี้
ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
ประเภทของการทำการเกษตร
จำนวน
(กก./ไร่)
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนา  ในเขต
7 ครัวเรือน
142 ไร่
ชลประทาน
600 กก./ไร่
3,500 บาท/ไร่
6,000 บาท/ไร่
ครัวเรือน
 นอกเขต
ไร่
ชลประทาน
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.2) ทำสวน สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
ครัวเรือน
 ไร่ข้าวโพด
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
ครัวเรือน
 ไร่มันสำปะหลัง
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
.
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.4) อื่นๆ
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
.
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่

-๑3(๖) ชุมชนไตรรัตน์พัฒนา
มีประชากรทั้งสิ้น 278 คน เป็นชาย 113 คน หญิง 165 คน ครัวเรือนทั้งหมด 68
ครัวเรือนมีพื้นทีท่ ั้งหมด 18 ไร่ ทำการเกษตร ดังนี้
ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
ประเภทของการทำการเกษตร
จำนวน
(กก./ไร่)
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนา  ในเขต
12 ครัวเรือน
150 ไร่
ชลประทาน
600 กก./ไร่ 3,500 บาท/ไร่
6,000 บาท/ไร่
4 ครัวเรือน
 นอกเขต
300 กก./
42
ไร่
ชลประทาน
ไร่
350 บาท/ไร่
350 บาท/ไร่
2.2) ทำสวน สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
ครัวเรือน
 ไร่ข้าวโพด
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2 ครัวเรือน
 ไร่มันสำปะหลัง
20 ไร่
2,000 กก./ไร่
4,000 บาท/ไร่
7,000 บาท/ไร่
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
.
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.4) อื่นๆ
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
.
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่

-๑4(7) ชุมชนประชาร่วมใจ
มีประชากรทั้งสิ้น 498 คน เป็นชาย 254 คน หญิง 244 คน ครัวเรือนทั้งหมด 122
ครัวเรือนมีพื้นที่ทั้งหมด 56 ไร่ ทำการเกษตร ดังนี้
ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลี่ย
ประเภทของการทำการเกษตร
จำนวน
(กก./ไร่)
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนา  ในเขต
15 ครัวเรือน
148 ไร่
ชลประทาน
600 กก./ไร่ 3,500 บาท/ไร่
6,000 บาท/ไร่
ครัวเรือน
 นอกเขต
ไร่
ชลประทาน
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.2) ทำสวน สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
ครัวเรือน
 ไร่ข้าวโพด
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
5 ครัวเรือน
 ไร่มันสำปะหลัง
ไร่
4,000 กก./ไร่
5,000 บาท/ไร่
7,000 บาท/ไร่
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
.
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.4) อื่นๆ
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
.
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่

-๑5(8) ชุมชนบัวลายยั่งยืน
มีประชากรทั้งสิ้น 332 คน เป็นชาย 151 คน หญิง 181 คน ครัวเรือนทั้งหมด 88
ครัวเรือนมีพื้นที่ทั้งหมด 43 ไร่ ทำการเกษตร ดังนี้
ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย ราคาขายโดยเฉลีย่
ประเภทของการทำการเกษตร
จำนวน
(กก./ไร่)
(บาท/ไร่)
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนา  ในเขต
ครัวเรือน
ไร่
ชลประทาน
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
55 ครัวเรือน
 นอกเขต
550 ไร่
ชลประทาน
500 กก./ไร่ 2,500 บาท/ไร่
5,000 บาท/ไร่
2.2) ทำสวน สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
สวน
.
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย
ครัวเรือน
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
ครัวเรือน
 ไร่ข้าวโพด
ไร่
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
4 ครัวเรือน
 ไร่มันสำปะหลัง
40 ไร่
2,500 กก./ไร่
5,000 บาท/ไร่
7,000 บาท/ไร่
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
.
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่
2.4) อื่นๆ
ครัวเรือน
 อื่นๆ โปรดระบุ
ไร่
.
กก./ไร่
บาท/ไร่
บาท/ไร่

-๑6๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
๑) ชุมชนหนองบัวพัฒนา
มีพื้นที่ทั้งหมด ๓22 ไร่ มีแหล่งน้ำทางการเกษตร ดังนี้
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
แหล่งน้ำ
การเกษตร
มา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ำฝน
976 มิลลิเมตร
✓
ความเพียงพอของน้ำเพื่อ
การเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร
แหล่งน้ำ
ลำดับ
ตลอดทั้งปี
ทางการเกษตร
ความสำคัญ
ร้อยละของ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ
 1. แม่น้ำ
1
 2. ห้วย/ลำธาร
✓
✓
 3. คลอง
4. หนองน้ำ/บึง
 5. น้ำตก
 6. อื่นๆ(โปรด
ระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ำ
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลอง
ชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรด
ระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

-๑7(๒) ชุมชนนาเจริญ
มีพื้นที่ทั้งหมด 194 ไร่ มีแหล่งน้ำทางการเกษตร ดังนี้
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
แหล่งน้ำ
การเกษตร
มา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ำฝน
976 มิลลิลิตร
✓
ความเพียงพอของน้ำเพื่อ
การเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร
แหล่งน้ำ
ลำดับ
ตลอดทั้งปี
ทางการเกษตร
ความสำคัญ
ร้อยละของ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ
 1. แม่น้ำ
1
 2. ห้วย/ลำธาร
✓
✓
1
 3. คลอง
✓
✓
1
 4. หนองน้ำ/บึง
✓
✓
 5. น้ำตก
 6. อื่นๆ(โปรด
ระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ำ
 3. ฝาย
4. สระ
 5. คลอง
ชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรด
ระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

-18(๓) ชุมชนตลาดบัวลาย
มีพื้นที่ทั้งหมด 59 ไร่ มีแหล่งน้ำทางการเกษตร ดังนี้
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
แหล่งน้ำ
การเกษตร
มา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ำฝน
976 มิลลิลิตร
✓
ความเพียงพอของน้ำเพื่อ
การเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร
แหล่งน้ำ
ลำดับ
ตลอดทั้งปี
ทางการเกษตร
ความสำคัญ
ร้อยละของ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ
 1. แม่น้ำ
 2. ห้วย/ลำธาร
✓
✓
 3. คลอง
 4. หนองน้ำ/บึง
 5. น้ำตก
 6. อื่นๆ(โปรด
ระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ำ
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลอง
ชลประทาน
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

-19(๔) ชุมชนนาสวรรค์
มีพื้นที่ทั้งหมด 153 ไร่ มีแหล่งน้ำทางการเกษตร ดังนี้
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
แหล่งน้ำ
การเกษตร
มา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ำฝน
976 มิลลิลิตร
✓
ความเพียงพอของน้ำเพื่อ
การเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร
แหล่งน้ำ
ลำดับ
ตลอดทั้งปี
ทางการเกษตร
ความสำคัญ
ร้อยละของ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ
 1. แม่น้ำ
 2. ห้วย/ลำธาร
✓
✓
 3. คลอง
 4. หนองน้ำ/บึง
 5. น้ำตก
 6. อื่นๆ(โปรด
ระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
1
 2. อ่างเก็บน้ำ
✓
✓
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลอง
ชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรด
ระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

-๒0(๕) ชุมชนสระปทุมฯ
มีพื้นที่ทั้งหมด 19 ไร่ มีแหล่งน้ำทางการเกษตร ดังนี้
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
แหล่งน้ำ
การเกษตร
มา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ำฝน
976 มิลลิลิตร
✓
ความเพียงพอของน้ำเพื่อ
การเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร
แหล่งน้ำ
ลำดับ
ตลอดทั้งปี
ทางการเกษตร
ความสำคัญ
ร้อยละของ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ
 1. แม่น้ำ
 2. ห้วย/ลำธาร
✓
✓
 3. คลอง
 4. หนองน้ำ/บึง
 5. น้ำตก
 6. อื่นๆ(โปรด
ระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ำ
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลอง
ชลประทาน
 6. อื่นๆ(โปรด
ระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

-๒1(๖) ชุมชนไตรรัตน์พัฒนา
มีพื้นที่ทั้งหมด 18 ไร่ มีแหล่งน้ำทางการเกษตร ดังนี้
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
แหล่งน้ำ
การเกษตร
มา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ำฝน
976 มิลลิลิตร
✓
ความเพียงพอของน้ำเพื่อ
การเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร
แหล่งน้ำ
ลำดับ
ตลอดทั้งปี
ทางการเกษตร
ความสำคัญ
ร้อยละของ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ
 1. แม่น้ำ
 2. ห้วย/ลำธาร
 3. คลอง
✓
✓
 4. หนองน้ำ/บึง
 5. น้ำตก
 6. อื่นๆ(โปรด
ระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ำ
1
 3. ฝาย
✓
✓
 4. สระ
 5. คลอง
ชลประทาน
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

-๒2(7) ชุมชนประชาร่วมใจ
มีพื้นที่ทั้งหมด 56 ไร่ มีแหล่งน้ำทางการเกษตร ดังนี้
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
แหล่งน้ำ
การเกษตร
มา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ำฝน
976 มิลลิลิตร
✓
ความเพียงพอของน้ำเพื่อ
การเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร
แหล่งน้ำ
ลำดับ
ตลอดทั้งปี
ทางการเกษตร
ความสำคัญ
ร้อยละของ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ
 1. แม่น้ำ
 2. ห้วย/ลำธาร
✓
✓
 3. คลอง
 4. หนองน้ำ/บึง
 5. น้ำตก
 6. อื่นๆ(โปรด
ระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ำ
 3. ฝาย
 4. สระ
 5. คลอง
ชลประทาน
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

-๒3(8) ชุมชนบัวลายยั่งยืน
มีพื้นที่ทั้งหมด 43 ไร่ มีแหล่งน้ำทางการเกษตร ดังนี้
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่าน
แหล่งน้ำ
การเกษตร
มา
ทางการเกษตร
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ำฝน
976 มิลลิลิตร
✓
ความเพียงพอของน้ำเพื่อ
การเกษตร
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร
แหล่งน้ำ
ลำดับ
ตลอดทั้งปี
ทางการเกษตร
ความสำคัญ
ร้อยละของ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ
 1. แม่น้ำ
 2. ห้วย/ลำธาร
 3. คลอง
✓
✓
 4. หนองน้ำ/บึง
 5. น้ำตก
 6. อื่นๆ(โปรด
ระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.
3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
 1. แก้มลิง
 2. อ่างเก็บน้ำ
1
 3. ฝาย
✓
✓
 4. สระ
 5. คลอง
ชลประทาน
6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)
.
6.2)
.
6.3)
.

-๒4๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
(๑) ชุมชนหนองบัวพัฒนา
มีพื้นที่ทั้งหมด ๓22 ไร่ มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
ทั่วถึงหรือไม่
แหล่งน้ำ
ไม่มี
ร้อยละของ
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึง
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
✓
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
✓
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
100 %
✓
✓
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
✓
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ
✓
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
✓
4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.

(๒) ชุมชนนาเจริญ
มีพื้นที่ทั้งหมด 194 ไร่ มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
ทั่วถึงหรือไม่
แหล่งน้ำ
ไม่มี
ร้อยละของ
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึง
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
✓
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
✓
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
100 %
✓
✓
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
✓
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ
✓
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
✓
4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.

-๒5(๓) ชุมชนตลาดบัวลาย
มีพื้นที่ทั้งหมด 59 ไร่ มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
ทั่วถึงหรือไม่
แหล่งน้ำ
ไม่มี
ร้อยละของ
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึง
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
✓
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
✓
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
100 %
✓
✓
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
✓
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ
✓
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
✓
4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.
(๔) ชุมชนนาสวรรค์
มีพื้นที่ทั้งหมด 153 ไร่ มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
ทั่วถึงหรือไม่
แหล่งน้ำ
ไม่มี
ร้อยละของ
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึง
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
✓
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
✓
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
100 %
✓
✓
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
✓
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ
✓
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
✓
4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.

-๒6(๕) ชุมชนสระปทุมฯ
มีพื้นที่ทั้งหมด 19 ไร่ มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
ทั่วถึงหรือไม่
แหล่งน้ำ
ไม่มี
ร้อยละของ
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึง
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
✓
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
✓
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
100 %
✓
✓
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
✓
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ
✓
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
✓
4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.
(๖) ชุมชนไตรรัตน์พัฒนา
มีพื้นที่ทั้งหมด 18 ไร่ มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
ทั่วถึงหรือไม่
แหล่งน้ำ
ไม่มี
ร้อยละของ
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึง
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
✓
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
✓
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
100 %
✓
✓
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
✓
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ
✓
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
✓
4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.

-๒7(7) ชุมชนประชาร่วมใจ
มีพื้นที่ทั้งหมด 56 ไร่ มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
ทั่วถึงหรือไม่
แหล่งน้ำ
ไม่มี
ร้อยละของ
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึง
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
✓
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
✓
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
100 %
✓
✓
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
✓
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ
✓
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
✓
4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.
(8) ชุมชนบัวลายยั่งยืน
มีพื้นที่ทั้งหมด 43 ไร่ มีแหล่งน้ำน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) ดังนี้
มี
ทั่วถึงหรือไม่
แหล่งน้ำ
ไม่มี
ร้อยละของ
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง
ครัวเรือนที่เข้าถึง
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
✓
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
✓
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
100 %
✓
✓
ท้องถิ่น)
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
✓
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ
✓
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
✓
4.6.1)
.
4.6.2)
.
4.6.3)
.
๗.5 ความต้องการในการทำการเกษตรของชุมชน/โครงการที่ชุมชนเสนอ
1. ชุมชนหนองบัวพัฒนา
- ขุดลอกลำห้วยขี้หนูจากสะพานบ้านหนองเรือถึงตอนบนฝายกกขาม
2. ชุมชนนาเจริญ
- ขุดลอกลำห้วยยาง
3. ชุมชนตลาดบัวลาย
- ส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ
4. ชุมชนนาสวรรค์
- ขุดลอกลำห้วยยาง
5. ชุมชนสระปทุมฯ
- ขุดลอกลำห้วยยาง
6. ชุมชนไตรรัตน์พัฒนา
- ขุดลอกลำห้วยยาง
7. ชุมชนประชาร่วมใจ
- ขุดลอกลำห้วยยาง
8. ชุมชนบัวลายยั่งยืน
- ขุดลอกลำห้วยยาง
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๘.๑ การนับถือศาสนา
- ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๘
วัด ๒ แห่ง
๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
- ประเพณีทำบุญกลางบ้าน
- ประเพณีวันสงกรานต์
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา
- ประเพณีบุญบั้งไฟ
และอื่นๆ
๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจัก
สารใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน
๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมือ งขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่
ผลิตภัณฑ์จากรังไหม เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบ จากหนองโสนและลำห้วยยาง ซึ่งจะต้อง
นำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบาง
แห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้
๙.๒ ป่าไม้ - ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้
๙.๓ ภูเขา - ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้ น ที่ ข องเทศบาลส่ ว นมากเป็ น พื้ น ที่ ส ำหรับ เพาะปลู ก ที่ อยู่ อาศัย ร้านค้ า สถานประกอบการ
ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศ
ที่ไม่มีมลพิษ น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่ งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำ
สำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็
มากขึ้น การแก้ไขปั ญหา เทศบาลได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้ กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่
ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน ฯลฯ
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล
1.2 ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง
1.3 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
1.4 ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพั ฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.5 ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมี การขยายตัวของเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื่ องจนเข้าสู่ กลุ่ มประเทศ รายได้สู งความ
เหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง
การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจมีบทบาทสำคัญใน ระดับภูมิภาคและ ระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุน ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกั บกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
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3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน
อนาคตประเทศไทย ปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่..........
1. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย สถาบันหลักของชาติดำรงอยู่
อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน
ทุกพื้นที่ และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคและโลก
2. ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอย่างมี
คุณภาพ มีเสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่เชื่อมโยงใน
อาเซียน เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2579 และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดย
2.1 ภาคเกษตร พัฒนามุ่งสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิต
bio-bases ที่สาคัญ และผลิตภาพการผลิตสูง
2.2 ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรม
อนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการลงทุนในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน เช่น ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนและศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วนของ
เอเชีย ศูนย์กลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล
เป็นต้น
2.3 ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิม และส่งเสริมธุรกิจบริการ
อนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน เช่น
ศูน ย์กลางการให้ บ ริการสุ ขภาพของภูมิภ าคอาเซียน เมืองหลวงแห่ งการท่องเที่ยวและบริการของอาเซียน
ศูนย์บริการทางการเงิน การศึกษานานาชาติ และบริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น
2.4 วิสาหกิจและการดำเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมเข้มแข็ง เป็นฐานการ
ผลิตและบริการที่สำคัญของประเทศ
3. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการ
พัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญามีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็น
รากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์
4. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย อัตราความยากจนต่ำ มีการกระจาย
โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
ทั่วถึง โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ไม่คอรัปชั่น
5. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ
สีเขียวระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ มีพื้นที่สีเขียวใหญ่ขึ้นประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. การบริหารภาครัฐ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น
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1. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความ (1) การเสริ ม สร้า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครอง
มั่นคง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ
(3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(5)การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุก
ระดับ
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศและกองทัพ
(7)การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล รวมทัง้ เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ำ
(8) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ
มากขึ้น
2.ยุท ธศาสตร์ด้านการสร้าง (1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความ
ความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมั่น ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่า
ในภูมิภาคเพิ่มขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการผลิต
การเกษตรให้เข้ ม แข็ งและยั่งยืน เพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแข่ งขั นของภาค
เกษตร พัฒ นาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่ ม เกษตรกรในการพั ฒ นาอาชี พ ที่ เข้ ม แข็ ง ภาคอุ ต สาหกรรมพั ฒ นา
อุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒ นาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพใน
อนาคต เป็นต้น และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ผลักดัน
ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการที่
มีศักยภาพ
(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้
ของผู้ประกอบการไทย พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมสู่สากล ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทย
ให้ก้าวไกลสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญของประเทศ และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่
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2.ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการสร้ าง (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ความมั่นคงและ
ความสามารถในการแข่งขัน พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา

มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ
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(ต่อ)

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค
และนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหาร สิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการภัยพิบัติ ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการ
เชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่ม
อำนาจทางเศรษฐกิจต่างๆ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การ
ระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุน
การเปิดการค้าเสรี และสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ
และสาธารณชนไทย
3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
และเสริมสร้างศักยภาพคน ประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง
(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและ
โอกาสความเสมอภาคและ สังคม
เท่าเทียมกันทางสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและ
ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
การเติบโตบนคุณ ภาพชีวิตที่ (2) การวางระบบบริห ารจัดการน้ำให้ มีประสิ ทธิภ าพทั้ง 25ลุ่มน้ำ เน้นการ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
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6. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการปรั บ (1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการ (2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
บริหารจัดการภาครัฐ
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มี
ขนาดที่เหมาะสม
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ
ปฏิบัติราชการ
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอ
ความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
๑. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11
๒. คนไทยให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสำคัญ 5 ประการได้แก่ มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์มีความเคารพในความแตกต่าง และ
มีจุดยืนทางจริยธรรม
๓. ชุมชน ภาคประชาสังคมภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ ร่วมคิด ร่วมทำ
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา
๔. มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก
๕. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ
เป้าหมายสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
๑. คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย
1) ค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ไม่ต่ำกว่า 0.8 คะแนน
2) IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100
3) ร้อยละ 70 ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
4) ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500
5) สัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น
๒. สังคมมีความเหลื่อมล้ำน้อยลงโดย
1) รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ15 /ปี
2) การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดเพิ่มขึ้น
3) สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 7.4
๓. มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดย
1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น 8,200ดอลลาร์ สรอ.
2) มีอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเมินโดยIMD ให้อยู่ใน
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กลุ่ม 1ใน 25 ของประเทศแรก มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 3ล้านล้านบาท
3) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน
4) พื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น 500,000 ไร่
๔. รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ำโดย
1) เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
2) พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก 1.53 เป็น 1.58 ล้านไร่
3) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย โดย
1) ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดและปัญหาอาชญากรรมลดลง
2) ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ำกว่าอันดับที่ 20 ของโลก และมีอันดับ
ความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 10 ของโลก
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน โดย
1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศอยู่ในอันดับสองของอาเซียน
2) คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
1.1 การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ
1.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.3 การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
1.4 การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ
1.5 การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้ภาค
ธุรกิจทาธุรกิจเพื่อสังคม
1.6 การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
แนวทางการพัฒนา
1.3 การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ำสุด
1.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพื่อขยายความคุ้มครอง
ทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้
1.5 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานราก
1.6 การกำหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มี
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รายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
1.7 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ
1.8 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และการจัด
สวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย
1.9 ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
4.1การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.2การบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน
4.3แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
4.4ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.5พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4.6สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.7บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
4.8การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา
5.1รักษาความมั่นคงภายใน
5.2 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
5.3ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
5.4การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง
5.5การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล
5.6การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.7การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนา
6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
6.2 ปรับปรุงกระบวกการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
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ภาครัฐ
6.3เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
6.4เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.5ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.6ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
แนวทางการพัฒนา
7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน
7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
7.6 การพัฒนาสาธารณูปการด้านน้ำประปา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
8.1 เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
8.2 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
9.1 การพัฒนาภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
1) เกษตรเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย
2) อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
3) ท่องเที่ยวพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
4) น้ำเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) ป่าไม้ ฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้ำ
9.2 การพัฒนาเมือง
จังหวัดนครราชสีมา เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน การบริการสุขภาพ และศูนย์กลาง
การศึกษา
9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา
10.1เร่งพัฒนาการเชื่องโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้ความ
ร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
10.2 การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการ
ลงทุนทีม่ ีสมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค
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10.3 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) เพื่อขยายฐานการ
ผลิตการค้า/การบริการ ของผู้ประกอบการไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของไทย และ
พัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า (Trading Nation)
10.4 มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสอมภาคกัน
10.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ
10.6 บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการ
ต่างประเทศ
10.7 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค์เพื่อเป็นทางเลือกในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์
ระหว่างไทยและมหาอำนาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค
10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาค
สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค :
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
------------------------------------------------สรุปสาระสำคัญ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญ ญั ติระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา 53/1 และ
มาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่ มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้อง
กับ แนวทางการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
1.แนวคิดและหลักการ
1.1ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่ สมดุล
เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่
กั บ แนวคิ ด “การพั ฒ นาแบบองค์ ร วม” ที่ ยึ ด คน ผลประโยชน์ ข องประชาชน ภู มิ สั งคม ยุ ท ธศาสตร์
พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิ
บาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
1.2หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย
(1) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ และภาครวมถึงชุมชน
(2) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ
พื้นที่
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2.ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อ
การพัฒนาประเทศเป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่
สมดุล ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
2.1พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป็น
ฐานการพัฒ นาด้ านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่ องเที่ ยวของภู มิภ าค
โดยเฉพาะ
2.1.1 พั ฒ นาพื้ น ที่ เชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ ตามแนวตะวั น ออก-ตะวั น ตก (East West
Economic Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร- แนวสะพาน
เศรษฐกิจพื้นที่ อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา
2.1.2 พั ฒ นาพื้ น ที่ เชื่ อมโยงทางเศรษฐกิจ ตามแนวเหนื อ -ใต้ (North South Economic
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้วบุรีรัมย์-มุกดาหาร
2.2พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศโดยเน้น
พื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน
2.3 พั ฒ นาระบบโลจิส ติกส์และโครงข่ายคมนาคมเพื่ อสนับ สนุ นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ งทางน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น
2.4สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมและ
การจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ยุทธการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(1) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญารอบ
รู้ เท่ากันการเปลี่ยนแปลงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ
(3) สร้ างสั งคมและเศรษฐกิจฐานรากให้ เข้มแข็ง เพื่ อสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมนาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น
(4) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพื้นที่ภาค ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ำ พัฒ นาแหล่งน้ำและระบบ
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ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตร
อินทรีย์
3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
สุ ริน ทร์ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาระบบชลประทานให้ เต็มศัก ยภาพการเตรี ยมการรองรับอุต สาหกรรมพลั งงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า
เพิ่มและพัฒนาเส้นทาง
3.3 โครงการที่สำคัญ (Flagship Project)
(1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน
(3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
(7) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน
1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563
สำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ ง ชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ า ยเลขานุ ก าร
คณะกรรมการบู รณาการนโยบายพั ฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบู รณาการ
นโยบายพั ฒ นาภาค ด้ า นวิ ช าการ (อ.ก.บ.ภ. ด้ า นวิ ช าการ) ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2560 เมื่ อ วั น ที่
25กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษ ณุ เครืองาม) เป็ นประธาน มีมติเห็ นชอบนโยบาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์
จั น ทร์ โอชา) เห็ น ชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจั ด สรรงบประมาณจั งหวัด และกลุ่ ม จั งหวัด ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ป ระชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน
2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2
ส่ว นส่ว นที่ 1 งบประมาณเพื่อการพัฒ นาตามศักยภาพความต้องการของพื้ นที่ หรือประเด็นร่ว มของกลุ่ ม
จังหวัดส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒ นากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการ
พัฒ นาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และ
มุ่ ง เน้ น การทางานแบบเครื อ ข่ า ยร่ ว มกั น ทุ ก ภาคส่ ว น (ภาครั ฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม และ
สถาบันการศึกษา) เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้าน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ แ ผนพั ฒ นากลุ่ ม จั งหวั ด ฯ สามารถขั บ เคลื่ อ นไปได้ ด้ ว ยดี มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็น
การแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่การ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด
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แผนพัฒ นากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บู รณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ตอนล่ าง 1 ในคราวประชุ ม ครั้งที่ 8/2561 เมื่ อวัน ที่ 21
ธันวาคม 2560 โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรม
ขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
เป้าหมายการพัฒนา
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และ
สังคมเป็นสุข
ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ
ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 1 การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น เกษ ตร
อุตสาหกรรมและแปรรูป
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒ นาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์
1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค
2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ
5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน
วิสัยทัศน์จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) (จังหวัดนครราชสีมา ยังคงยึดกรอบเดิม)
“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย”

เป้าประสงค์รวม
1) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา
2) เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
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3) เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม
4) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้องสถาบันหลักของ
ชาติ
5) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
2) ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
4) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน์
“เทศบาลตำบลหนองบัวลายน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารและ ส่งเสริม
ศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3. จัดให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
4. จั ด ให้ มี แ ละบำรุ งรั ก ษาถนน ทางระบายน้ ำ ประปา ไฟฟ้ า และสาธารณู ป โภค สาธารณูปการ
5. เสริมสร้างความเป็นอยู่ด้านสังคมของประชาชน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
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1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลในด้านการเมืองการบริหาร
2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ
3 สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
4. การคมนาคมสะดวก ทางระบายน้ำ ประปา ไฟฟ้าสาธารณะ และสาธารณู ปโภคสาธารณูปการครบถ้วนทั่วถึง
5. ประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา ครอบครัวอบอุ่นและปลอดยาเสพติด
จุดมุ่งหมายที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการพัฒนาแล้วตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
มีแหล่งน้ำในพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีระบบการประปาที่สะอาดและมาตรฐาน เพียงพอกับความต้องการ
การติดต่อสื่อสาร การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้คนในเขต
เทศบาลดี มีระบบสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ผู้ คนได้มีความรู้ การศึกษาดี รู้ทันกับเหตุการณ์
บ้านเมือง สิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขและพัฒนาดีขึ้น ผู้คนมีพออยู่พอกิน เศรษฐกิจในสังคมดี สังคมในชุมชนน่า
อยู่ น่าอาศัย ผู้คนอัธยาศัยดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
1.2 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ
สามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน

2.1 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
2.2 ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

3.1 การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น
3.2 การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
การประหยัดพลังงาน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

4.1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการ
ปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
4.2 การสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

5. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งกายภาพและใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5.2 การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อย
โอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5.3 การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการ
สนับสนุนกีฬานานาชาติ
5.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ
5.5 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพการรักษาพยาบาลการป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชน
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5.6 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
5.7 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

๒.๔ ตัวชี้วัด
๑) ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 8๕
๒) ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘5
๓) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
๔) ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘5 มีความรู้และมีส่ วนร่วมในการพัฒ นา ศาสนา –
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑5
๖) ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
๗) ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๖๐ น่าอยู่อย่างสงบสุข
๘) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
๙) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
๒.๕ ค่าเป้าหมาย
๑) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๒.๖ กลยุทธ์
๑) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อ
การอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
๒) ส่งเสริมและพัฒ นาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้ เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๓) พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช และเมล็ ด พั น ธุ์ พื ช ที่ ดี มี คุ ณ ภาพ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด เกษตร
อุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการ
ถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่วยและ
เพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด
๔) ส่ งเสริมชุ มชนให้ เข้มแข็ง พัฒ นาบทบาทของผู้ น ำชุม ชน คณะกรรมชุม ชนให้ พั ฒ นา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
๖) ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ
ต้องการของประชาชนในพื้น ที่ พัฒ นาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่ งเสริม
สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

45

๗) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
๘) พัฒ นาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒ นธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อ
๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้
๑๐) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและจุดเสี่ยง
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
๑๒) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำ
ระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑) การพั ฒ นาชุม ชนให้ น่ าอยู่มี ความเข้ม แข็ง โดยได้รับ บริการสาธารณะด้ านโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
แผนงาน
๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓) แผนงานการศึกษา
๔) แผนงานสาธารณสุข
๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์
๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
๘) แผนงานงบกลาง
๙) แผนงานการพาณิชย์
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

เป้าประสงค์
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ใน ก ารจั ด ท ำแ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข อ งเท ศ บ าล ได้ ใช้ ก าร วิ เค ราะ ห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปั จจั ย และสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ดังนี้
จากเหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น แนวทางการพั ฒ นาในระดั บ ชุม ชนจะเป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาของท้ อ งถิ่ น
แต่เหตุการณ์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาจะคิดด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ เพราะการ
พัฒนาถ้าคิดเพียงด้านเดียวและองค์กรเดียว จะไม่สามารถนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนได้
การคาดการณ์ในอนาคต การพัฒนาจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลและต้องเพิ่มทักษะและคุณภาพ
ของคนให้มีความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านบริหารจัดการ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และองค์
ความรู้อื่นที่ถูกต้องชัดเจนต่อกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผลการวิเคราะห์ ศั กยภาพเพื่ อประเมิ นสถานภาพในปัจจุ บัน และโอกาสการพั ฒ นาในอนาคตของ
เทศบาลโดยรวม โดยใช้หลักการ SWOT Analysis แล้ว ปรากฏผลดังนี้
1. จุดแข็ง (Strength)
1. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะ
สามารถมีอำนาจตัดสินใจในการบริหารงบประมาณได้อย่างอิสระ เพื่อการแก้ไขปัญหาได้ ตรงกับความต้องการ
ของชุมชน ส่งผลให้มีศักยภาพต่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ได้อย่างรวดเร็วตรงประเด็นปัญหา
2. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย มีอำนาจตามกฎหมายในการวางแผนการบริหารการกำหนด
ส่วนราชการ การประสานงาน การกำกับดูแล ซึ่งส่งผลให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว เหมาะสม
กับสภาพปัญหาของท้องถิ่นทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
3. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย มีอำนาจตามกฎหมาย สามารถออกกฎหมายที่เรียกว่าเทศ
บัญญัติ ขึ้นมาบริหารงานภายในท้องถิ่นตนเอง
4. เทศบาลตำบลหนองบัว ลาย มีอำนาจในการกำหนด แผนงานด้านบริห ารงานบุคคล
(แผนอัตรากำลัง) ขึ้นมาเองเพื่อรองรับการบริหารงานภายในเทศบาลฯ ที่จะต้องมีบุคลากรที่จำเป็นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสม
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5. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จะมีงบประมาณเป็นของตนเอง ในการบริหารงานโดยมี
แหล่งที่มาของงบประมาณแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลกลาง และ
งบประมาณที่ได้รับการจัดเก็บของท้องถิ่น ซึ่งงบประมาณ ทั้ง 2 ส่วนนี้ จะมีปริมาณมากพอที่จะสามารถ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
6. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จะมีระบบข้อมู ลพื้นฐานที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลได้อย่าง
ทั่วถึง เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับแหล่งของข้อมูล คือ พี่น้องประชาชนที่จะเป็นตัวกำหนดปัญหา ถ่ายทอด
ออกมาเป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ด ำเนิ น การแก้ ไขรวมถึ งมี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล กั น อย่ างใกล้ ชิ ด จากองค์ ก รของ
คณะกรรมการชุมชน ได้รับการสนองตอบอย่างถูกต้อง
7. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย มีการประสานงาน การอำนวยการหรือความร่วมมือจาก
ส่วนราชการ รวมถึงภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผู้บริหารที่มาจาการเลือกตั้งของพี่น้อง
ประชาชนโดยตรง ซึ่งจะส่งผลให้ภาคราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องรับฟังปัญหา หรือข้อเสนอต่างๆ แล้วนำไป
ร่วมกันแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชน ถือว่าเป็นการประสานพลังมวลชนได้อย่างลงตัว ต่อ
การบริหารราชการ
8. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ซึ่งตราเทศบัญญัติ เพื่อใช้ในการบริหารงานของเทศบาล จึง
ส่งผลให้การวางแผนด้านการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อสนองตอบความต้องการของพี่น้อง
ประชาชนได้อย่างเพียงพอ
2. จุดอ่อน (Weak)
1. เทศบาลตำบลหนองบัว ลายยังไม่ได้ดำเนินการจัดเก็บระบบข้อมูล พื้ นฐานในทุกด้าน
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง รวมทั้งระบบฐานข้อมูลบางตัวมีการเปลี่ยนแปลง
2. ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ส่ ว นใหญ่ มี ระดั บ การศึ ก ษาต่ ำซึ่ งจะส่ งผลต่ อการพั ฒ นา
โดยตรง
3. เทศบาลตำบลหนองบัวลายมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ
4. ประชาชนส่ ว นใหญ่ ยั งมี ฐ านะยากจน มี รายได้ ไม่ เพี ย งพอกั บ รายจ่ า ย ไม่ มี เงิน ทุ น
หมุนเวียนมีหนี้สินมาก
5. แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือขาดคุณภาพและการศึกษา
6. การเกษตรขาดความรู้ทางเทคโนโลยีการผลิตและการเกษตรยังพึ่งพาธรรมชาติ
7. แรงงานส่วนใหญ่ชอบไปทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ
8. ครอบครัวของแรงงานส่วนใหญ่ขาดความอบอุ่น เนื่องจากไปทำงานที่ไกลจากที่อยู่ของ
ตนเอง
9. ประชาชนในพื้นที่บางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนารวมทั้งการทำกิจกรรม
ต่างๆภายในชุมชน และขาดภาวะความเป็นผู้นำ
3. โอกาส (Opportunity)
1. รั ฐ บาลได้ มี น โยบาย กระจายอำนาจให้ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ส ามารถ
บริหารงานตามแนวทางของท้องถิ่นได้ด้วยตัวเอง
2. ประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ ส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตร รับจ้าง ประกอบกับ
รัฐบาลกลาง มีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เช่น โครงการกองทุนเงินล้าน ธนาคาร
ประชาชน ฯลฯ ส่ งผลให้ พี่น้ องประชาชนมีแหล่งเงินทุ นต่อการเพิ่มรายได้ของตนเอง รวมถึงนโยบายด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง จึงทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และมีความพร้อมต่อการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
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3. รัฐบาลได้มีนโยบายการปราบปรามยาเสพติด ส่งผลให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลมี
สภาพสังคมที่สงบสุข ประกอบกับธรรมชาติของพี่น้องประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอบัวลาย
จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ต้น การรักถิ่นฐานจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านสังคม การพัฒนาท้องถิ่นก็
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
4. ปัญหา อุปสรรค (Threat)
1. ด้านเศรษฐกิจนั้น ประเทศไทยได้เข้ามาสู่ระบบการค้าเสรี ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่มีกำลังทรัพย์
มากจะสามารถต่อสู้ทางการค้าได้มากกว่า ผู้มีกำลังทรัพย์น้อย จึงส่งผลโดยตรงต่อการมีอยู่มีกินของพี่น้อง
ประชาชน ส่วนใหญ่ของประเทศ โดยในส่วนของเทศบาลฯ นั้น ก็ได้รับผลกระทบดังกล่าว การพัฒนาท้องถิ่น
อาจจะไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร
2. สภาพสั ง คมส่ ว นใหญ่ นั้ น มี ส ภาพของการต่ อ สู้ ดิ้ น รนด้ า นการหางานทำ จึ งมี ก าร
เคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่ชุมชนเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ส่งผลให้มีการทอดทิ้งลูกหลาน พ่อแม่ ซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อการเลี้ยงดู ความอบอุ่นของครอบครัว การพัฒนาท้องถิ่นบางครั้งอาจจะไม่ได้รับความสนใจ
จากกลุ่มคนดังกล่าวเท่าที่ควร
3. ด้ า นการเมื อ ง ในระดั บ ประเทศมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น
ค่อนข้างมาก เช่น การรวมตัวของพรรคการเมือง เพื่อตั้งเป็นพรรคใหญ่จำนวน 2-3 พรรค ส่งผลให้มีอำนาจ
ทางการบริหารที่ค่อนข้างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ส่งผลให้การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลทำได้ยาก การกำหนด
นโยบายในด้านการบริหารท้องถิ่นยังไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ ๓
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2560 – 2579)
วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
1. ความมั่นคง
1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล
1.2 ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง
1.3 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
1.4 ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพั ฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
1.5 ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
2. ความมั่งคั่ง
2.1 ประเทศไทยมี การขยายตัวของเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื่ องจนเข้าสู่ กลุ่ มประเทศ รายได้สู งความ
เหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง
การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจมีบทบาทสำคัญใน ระดับภูมิภาคและ ระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
2.3 ความสมบูรณ์ในทุน ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.ความยั่งยืน
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกั บกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
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3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน
อนาคตประเทศไทย ปี2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่..........
1. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย สถาบันหลักของชาติดำรงอยู่
อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน
ทุกพื้นที่ และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคและโลก
2. ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอย่างมี
คุณภาพ มีเสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่เชื่อมโยงใน
อาเซียน เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2579 และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดย
2.1 ภาคเกษตร พัฒนามุ่งสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิต
bio-bases ที่สาคัญ และผลิตภาพการผลิตสูง
2.2 ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรม
อนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการลงทุนในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน เช่น ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนและศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วนของ
เอเชีย ศูนย์กลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล
เป็นต้น
2.3 ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิม และส่งเสริมธุรกิจบริการ
อนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน เช่น
ศูน ย์กลางการให้ บ ริการสุ ขภาพของภูมิภ าคอาเซียน เมืองหลวงแห่ งการท่องเที่ยวและบริการของอาเซียน
ศูนย์บริการทางการเงิน การศึกษานานาชาติ และบริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น
2.4 วิสาหกิจและการดำเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมเข้มแข็ง เป็นฐานการ
ผลิตและบริการที่สำคัญของประเทศ
3. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการ
พัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญามีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็น
รากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์
4. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำน้อย อัตราความยากจนต่ำ มีการกระจาย
โอกาสการเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
ทั่วถึง โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ไม่คอรัปชั่น
5. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ
สีเขียวระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ มีพื้นที่สีเขียวใหญ่ขึ้นประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. การบริหารภาครัฐ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น
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กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
กรอบแนวทางที่สำคัญ
1. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความ (1) การเสริ ม สร้า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ แ ละการปกครอง
มั่นคง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ
(3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(5)การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุก
ระดับ
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศและกองทัพ
(7)การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล รวมทัง้ เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ำ
(8) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ
มากขึ้น
2.ยุท ธศาสตร์ด้านการสร้าง (1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความ
ความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมั่น ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่า
ในภูมิภาคเพิ่มขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการผลิต
การเกษตรให้เข้ ม แข็ งและยั่งยืน เพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแข่ งขั นของภาค
เกษตร พัฒ นาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่ ม เกษตรกรในการพั ฒ นาอาชี พ ที่ เข้ ม แข็ ง ภาคอุ ต สาหกรรมพั ฒ นา
อุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒ นาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพใน
อนาคต เป็นต้น และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ผลักดัน
ประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการที่
มีศักยภาพ
(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้
ของผู้ประกอบการไทย พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมสู่สากล ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทย
ให้ก้าวไกลสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญของประเทศ และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่
มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ
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2.ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการสร้ าง (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ความมั่นคงและ
ความสามารถในการแข่งขัน พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา
(ต่อ)
(6) การเชือ่ มโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค
และนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหาร สิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการภัยพิบัติ ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการ
เชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่ม
อำนาจทางเศรษฐกิจต่างๆ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การ
ระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุน
การเปิดการค้าเสรี และสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ
และสาธารณชนไทย
3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
และเสริมสร้างศักยภาพคน ประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง
(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและ
โอกาสความเสมอภาคและ สังคม
เท่าเทียมกันทางสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและ
ความเข้มแข็งของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
การเติบโตบนคุณ ภาพชีวิตที่ (2) การวางระบบบริห ารจัดการน้ำให้ มีประสิ ทธิภ าพทั้ง 25ลุ่มน้ำ เน้นการ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
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6. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการปรั บ (1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการ (2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
บริหารจัดการภาครัฐ
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มี
ขนาดที่เหมาะสม
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ
ปฏิบัติราชการ
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอ
ความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
๑. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11
๒. คนไทยให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสำคัญ 5 ประการได้แก่ มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์มีความเคารพในความแตกต่าง และ
มีจุดยืนทางจริยธรรม
๓. ชุมชน ภาคประชาสังคมภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ ร่วมคิด ร่วมทำ
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา
๔. มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก
๕. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ
เป้าหมายสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
๑. คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย
1) ค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ไม่ต่ำกว่า 0.8 คะแนน
2) IQ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100
3) ร้อยละ 70 ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
4) ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 500
5) สัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น
๒. สังคมมีความเหลื่อมล้ำน้อยลงโดย
1) รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ15 /ปี
2) การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดเพิ่มขึ้น
3) สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 7.4
๓. มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดย
1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น 8,200ดอลลาร์ สรอ.
2) มีอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเมินโดยIMD ให้อยู่ใน
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กลุ่ม 1ใน 25 ของประเทศแรก มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 3ล้านล้านบาท
3) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน
4) พื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น 500,000 ไร่
๔. รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ำโดย
1) เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
2) พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มจาก 1.53 เป็น 1.58 ล้านไร่
3) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย โดย
1) ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดและปัญหาอาชญากรรมลดลง
2) ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ำกว่าอันดับที่ 20 ของโลก และมีอันดับ
ความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ไม่ต่ำกว่าอันดับที่ 10 ของโลก
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน โดย
1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศอยู่ในอันดับสองของอาเซียน
2) คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
1.1 การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ
1.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.3 การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
1.4 การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ
1.5 การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้ภาค
ธุรกิจทาธุรกิจเพื่อสังคม
1.6 การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
แนวทางการพัฒนา
1.3 การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ำสุด
1.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพื่อขยายความคุ้มครอง
ทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้
1.5 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานราก
1.6 การกำหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มี
รายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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1.7 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ
1.8 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และการจัด
สวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย
1.9 ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
4.1การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.2การบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน
4.3แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
4.4ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.5พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4.6สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.7บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
4.8การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา
5.1รักษาความมั่นคงภายใน
5.2 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
5.3ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย
5.4การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง
5.5การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล
5.6การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.7การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนา
6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
6.2 ปรับปรุงกระบวกการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ
6.3เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
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6.4เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.5ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.6ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
แนวทางการพัฒนา
7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน
7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
7.6 การพัฒนาสาธารณูปการด้านน้ำประปา
ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
8.1 เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
8.2 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
9.1 การพัฒนาภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
1) เกษตรเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย
2) อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
3) ท่องเที่ยวพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
4) น้ำเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) ป่าไม้ ฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้ำ
9.2 การพัฒนาเมือง
จังหวัดนครราชสีมา เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน การบริการสุขภาพ และศูนย์กลาง
การศึกษา
9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา
10.1เร่งพัฒนาการเชื่องโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้ความ
ร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
10.2 การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการ
ลงทุนทีม่ ีสมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค
10.3 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) เพื่อขยายฐานการ
ผลิตการค้า/การบริการ ของผู้ประกอบการไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของไทย และ
พัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า (Trading Nation)
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10.4 มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสอมภาคกัน
10.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ
10.6 บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการ
ต่างประเทศ
10.7 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค์เพื่อเป็นทางเลือกในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์
ระหว่างไทยและมหาอำนาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค
10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง
ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาค
สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค :
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
------------------------------------------------สรุปสาระสำคัญ
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญ ญั ติระเบี ยบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา 53/1 และ
มาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่ มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้อง
กับ แนวทางการพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
สำนักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
1.แนวคิดและหลักการ
1.1ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่ สมดุล
เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่
กั บ แนวคิ ด “การพั ฒ นาแบบองค์ ร วม” ที่ ยึ ด คน ผลประโยชน์ ข องประชาชน ภู มิ สั งคม ยุ ท ธศาสตร์
พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิ
บาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
1.2หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย
(1) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ และภาครวมถึงชุมชน
(2) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ
พื้นที่
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2.ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อ
การพัฒนาประเทศเป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่
สมดุล ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
2.1พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป็น
ฐานการพัฒ นาด้ านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่ องเที่ ยวของภู มิภ าค
โดยเฉพาะ
2.1.1 พั ฒ นาพื้ น ที่ เชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ ตามแนวตะวั น ออก-ตะวั น ตก (East West
Economic Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร- แนวสะพาน
เศรษฐกิจพื้นที่ อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา
2.1.2 พั ฒ นาพื้ น ที่ เชื่ อมโยงทางเศรษฐกิจ ตามแนวเหนื อ -ใต้ (North South Economic
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้วบุรีรัมย์-มุกดาหาร
2.2พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศโดยเน้น
พื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน
2.3 พั ฒ นาระบบโลจิส ติกส์และโครงข่ายคมนาคมเพื่ อสนับ สนุ นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น
2.4สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิ เวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมและ
การจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ยุทธการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(1) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญารอบ
รู้ เท่ากันการเปลี่ยนแปลงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ
(3) สร้ างสั งคมและเศรษฐกิจฐานรากให้ เข้มแข็ง เพื่ อสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมนาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น
(4) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพื้นที่ภาค ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ำ พัฒ นาแหล่งน้ำและระบบ
ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตร
อินทรีย์
3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
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- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา ชั ยภูมิ บุรีรัมย์
สุ ริน ทร์ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาระบบชลประทานให้ เต็มศัก ยภาพการเตรียมการรองรับอุต สาหกรรมพลั งงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า
เพิ่มและพัฒนาเส้นทาง
3.3 โครงการที่สำคัญ (Flagship Project)
(1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน
(3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
(7) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน
1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position)
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
2. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง
4. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
วิสัยทัศน์ (Vision)
ศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน
พันธกิจ (Mission)
1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
3) ส่งเสริมการลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ
4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายชายแดน
เป้าประสงค์รวม (Obgective)
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
2) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
3) รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น
4) มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues)
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
2) การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
3) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
กลยุทธ์ (Strategy)
1) การพัฒนาขีดความสารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
1.5 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.6 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง
1.7 ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าการเกษตร
2) การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
2.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
2.3 พัฒนาสินค้าและบริหารทางการท่องเที่ยว
2.4 พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว
2.5 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว
2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
2.7 เพื่อประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ
2.8 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
2.9 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม
3) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ
3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์
1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค
2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ
5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน
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วิสัยทัศน์จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย”

เป้าประสงค์รวม
1) เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา
2) เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
3) เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม
4) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้องสถาบันหลักของ
ชาติ
5) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตร์
1) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
2) ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
4) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน์
“เทศบาลตำบลหนองบัวลายน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารและ ส่งเสริม
ศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3. จัดให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
4. จั ด ให้ มี แ ละบำรุ งรั ก ษาถนน ทางระบายน้ ำ ประปา ไฟฟ้ า และสาธารณู ป โภค สาธารณูปการ
5. เสริมสร้างความเป็นอยู่ด้านสังคมของประชาชน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลในด้านการเมืองการบริหาร
2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ
3 สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
4. การคมนาคมสะดวก ทางระบายน้ำ ประปา ไฟฟ้าสาธารณะ และสาธารณู ปโภคสาธารณูปการครบถ้วนทั่วถึง
5. ประชาชนมีสุขภาพดี มีการศึกษา ครอบครัวอบอุ่นและปลอดยาเสพติด
จุดมุ่งหมายที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการพัฒนาแล้วตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
มีแหล่งน้ำในพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีระบบการประปาที่สะอาดและมาตรฐาน เพียงพอกับความต้องการ
การติดต่อสื่อสาร การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้คนในเขต
เทศบาลดี มีระบบสวัสดิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ผู้ คนได้มีความรู้ การศึกษาดี รู้ทันกับเหตุการณ์
บ้านเมือง สิ่งแวดล้อมได้รับการแก้ไขและพัฒนาดีขึ้น ผู้คนมีพออยู่พอกิน เศรษฐกิจในสังคมดี สังคมในชุมชนน่า
อยู่ น่าอาศัย ผู้คนอัธยาศัยดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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2.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
1.2 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความ
สามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน

2.1 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
2.2 ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน

3.1 การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น
3.2 การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
การประหยัดพลังงาน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

4.1 การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการ
ปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
4.2 การสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ

5. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งกายภาพและใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5.2 การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อย
โอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5.3 การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการ
สนับสนุนกีฬานานาชาติ
5.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ
5.5 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพการรักษาพยาบาลการป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชน
5.6 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
5.7 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

๒.๔ ตัวชี้วัด
๑) ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 8๕
๒) ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๘5
๓) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
๔) ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘5 มีความรู้และมีส่ วนร่วมในการพัฒ นา ศาสนา –
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑5
๖) ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10 และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
๗) ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๖๐ น่าอยู่อย่างสงบสุข
๘) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
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๙) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
๒.๕ ค่าเป้าหมาย
๑) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๒.๖ กลยุทธ์
๑) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อ
การอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง
๒) ส่งเสริมและพัฒ นาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้ เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๓) พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช และเมล็ ด พั น ธุ์ พื ช ที่ ดี มี คุ ณ ภาพ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด เกษตร
อุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการ
ถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่วยและ
เพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด
๔) ส่ งเสริมชุ มชนให้ เข้มแข็ง พัฒ นาบทบาทของผู้ น ำชุม ชน คณะกรรมชุม ชนให้ พั ฒ นา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
๖) ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ
ต้องการของประชาชนในพื้น ที่ พัฒ นาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่ งเสริม
สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง
๗) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นและความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
๘) พัฒ นาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒ นธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อ
๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน
องค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้
๑๐) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและจุดเสี่ยง
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
๑๒) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำ
ระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑) การพั ฒ นาชุม ชนให้ น่ าอยู่มี ความเข้ม แข็ง โดยได้รับ บริการสาธารณะด้ านโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
แผนงาน
๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓) แผนงานการศึกษา
๔) แผนงานสาธารณสุข
๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์
๖) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
๘) แผนงานงบกลาง
๙) แผนงานการพาณิชย์
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ใน ก ารจั ด ท ำแ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข อ งเท ศ บ าล ได้ ใช้ ก าร วิ เค ราะ ห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปั จจั ย และสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT ของเทศบาลตำบลหนองบัวลาย ดังนี้
จากเหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น แนวทางการพั ฒ นาในระดั บ ชุม ชนจะเป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาของท้ อ งถิ่ น
แต่เหตุการณ์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาจะคิดด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้ เพราะการ
พัฒนาถ้าคิดเพียงด้านเดียวและองค์กรเดียว จะไม่สามารถนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนได้
การคาดการณ์ในอนาคต การพัฒนาจะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลและต้องเพิ่มทักษะและคุณภาพ
ของคนให้มีความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านบริหารจัดการ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และองค์
ความรู้อื่นที่ถูกต้องชัดเจนต่อกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผลการวิเคราะห์ ศั กยภาพเพื่ อประเมิ นสถานภาพในปัจจุ บัน และโอกาสการพั ฒ นาในอนาคตของ
เทศบาลโดยรวม โดยใช้หลักการ SWOT Analysis แล้ว ปรากฏผลดังนี้
1. จุดแข็ง (Strength)
1. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะ
สามารถมีอำนาจตัดสินใจในการบริหารงบประมาณได้อย่างอิสระ เพื่อการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ
ของชุมชน ส่งผลให้มีศักยภาพต่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ได้อย่างรวดเร็วตรงประเด็นปัญหา
2. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย มีอำนาจตามกฎหมายในการวางแผนการบริหารการกำหนด
ส่วนราชการ การประสานงาน การกำกับดูแล ซึ่งส่งผลให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว เหมาะสม
กับสภาพปัญหาของท้องถิ่นทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
3. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย มีอำนาจตามกฎหมาย สามารถออกกฎหมายที่เรีย กว่าเทศ
บัญญัติ ขึ้นมาบริหารงานภายในท้องถิ่นตนเอง
4. เทศบาลตำบลหนองบัว ลาย มีอำนาจในการกำหนด แผนงานด้านบริห ารงานบุคคล
(แผนอัตรากำลัง) ขึ้นมาเองเพื่อรองรับการบริหารงานภายในเทศบาลฯ ที่จะต้องมีบุคลากรที่จำเป็นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสม
5. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จะมีงบประมาณเป็นของตนเอง ในการบริหารงานโดยมี
แหล่งที่มาของงบประมาณแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลกลาง และ
งบประมาณที่ได้รับการจัดเก็บของท้องถิ่น ซึ่งงบประมาณ ทั้ง 2 ส่วนนี้ จะมีปริมาณมากพอที่จะสามารถ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
6. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย จะมีระบบข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลได้อย่าง
ทั่วถึง เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับแหล่งของข้อมูล คือ พี่น้องประชาชนที่จะเป็นตัวกำหนดปัญหา ถ่ายทอด
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ออกมาเป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ด ำเนิ น การแก้ ไขรวมถึ งมี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล กั น อย่ างใกล้ ชิ ด จากองค์ ก รของ
คณะกรรมการชุมชน ได้รับการสนองตอบอย่างถูกต้อง
7. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย มีการประสานงาน การอำนวยการหรือความร่วมมือจาก
ส่วนราชการ รวมถึงภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผู้บ ริหารที่มาจาการเลือกตั้งของพี่น้อง
ประชาชนโดยตรง ซึ่งจะส่งผลให้ภาคราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องรับฟังปัญหา หรือข้อเสนอต่างๆ แล้วนำไป
ร่วมกันแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชน ถือว่าเป็นการประสานพลังมวลชนได้อย่างลงตัว ต่อ
การบริหารราชการ
8. เทศบาลตำบลหนองบัวลาย ซึ่งตราเทศบัญญัติ เพื่อใช้ในการบริหารงานของเทศบาล จึง
ส่งผลให้การวางแผนด้านการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อสนองตอบความต้องการของพี่น้อง
ประชาชนได้อย่างเพียงพอ
2. จุดอ่อน (Weak)
1. เทศบาลตำบลหนองบัว ลายยังไม่ได้ดำเนินการจัดเก็บระบบข้อ มูล พื้ นฐานในทุกด้าน
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง รวมทั้งระบบฐานข้อมูลบางตัวมีการเปลี่ยนแปลง
2. ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ส่ ว นใหญ่ มี ระดั บ การศึ ก ษาต่ ำซึ่ งจะส่ งผลต่ อการพั ฒ นา
โดยตรง
3. เทศบาลตำบลหนองบัวลายมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ
4. ประชาชนส่ ว นใหญ่ ยั งมี ฐ านะยากจน มี รายได้ ไม่ เพี ย งพอกั บ รายจ่ า ย ไม่ มี เงิน ทุ น
หมุนเวียนมีหนี้สินมาก
5. แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือขาดคุณภาพและการศึกษา
6. การเกษตรขาดความรู้ทางเทคโนโลยีการผลิตและการเกษตรยังพึ่งพาธรรมชาติ
7. แรงงานส่วนใหญ่ชอบไปทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศ
8. ครอบครัวของแรงงานส่วนใหญ่ขาดความอบอุ่น เนื่องจากไปทำงานที่ไกลจากที่อยู่ของ
ตนเอง
9. ประชาชนในพื้นที่บางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนารวมทั้งการทำกิจกรรม
ต่างๆภายในชุมชน และขาดภาวะความเป็นผู้นำ
3. โอกาส (Opportunity)
1. รั ฐ บาลได้ มี น โยบาย กระจายอำนาจให้ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ส ามารถ
บริหารงานตามแนวทางของท้องถิ่นได้ด้วยตัวเอง
2. ประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ ส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการเกษตร รับจ้าง ประกอบกับ
รัฐบาลกลาง มีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ เช่น โครงการกองทุนเงินล้าน ธนาคาร
ประชาชน ฯลฯ ส่ งผลให้ พี่น้ องประชาชนมีแหล่งเงินทุ นต่อการเพิ่มรายได้ของตนเอง รวมถึงนโยบายด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง จึงทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และมีความพร้อมต่อการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
3. รัฐบาลได้มีนโยบายการปราบปรามยาเสพติด ส่งผลให้ประชาชนภายในเขตเทศบาลมี
สภาพสังคมที่สงบสุข ประกอบกับธรรมชาติของพี่น้องประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอบัวลาย
จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ต้น การรักถิ่นฐานจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านสังคม การพัฒนาท้องถิ่นก็
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
4. ปัญหา อุปสรรค (Threat)
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1. ด้านเศรษฐกิจนั้น ประเทศไทยได้เข้ามาสู่ระบบการค้าเสรี ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่มีกำลังทรัพย์
มากจะสามารถต่อสู้ทางการค้าได้มากกว่า ผู้มีกำลังทรัพย์น้อย จึงส่งผลโดยตรงต่อการมีอยู่มีกินของพี่น้อง
ประชาชน ส่วนใหญ่ของประเทศ โดยในส่วนของเทศบาลฯ นั้น ก็ได้รับผลกระทบดังกล่าว การพัฒนาท้องถิ่น
อาจจะไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร
2. สภาพสั ง คมส่ ว นใหญ่ นั้ น มี ส ภาพของการต่ อ สู้ ดิ้ น รนด้ า นการหางานทำ จึ งมี ก าร
เคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่ชุมชนเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ส่งผลให้มีการทอดทิ้งลูกหลาน พ่อแม่ ซึ่ง
จะมีผลกระทบต่อการเลี้ยงดู ความอบอุ่นของครอบครัว การพัฒนาท้องถิ่นบางครั้งอาจจะไม่ได้รับความสนใจ
จากกลุ่มคนดังกล่าวเท่าที่ควร
3. ด้ า นการเมื อ ง ในระดั บ ประเทศมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น
ค่อนข้างมาก เช่น การรวมตัวของพรรคการเมือง เพื่อตั้งเป็นพรรคใหญ่จำนวน 2-3 พรรค ส่งผลให้มีอำนาจ
ทางการบริหารที่ค่อนข้างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ส่งผลให้การตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลทำได้ยาก การกำหนด
นโยบายในด้านการบริหารท้องถิ่นยังไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 3
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
1.

2.
3.
4.

5.

รวม

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงาน
สนับสนุน

บริหารทั่วไป

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

เทศบาล
ตำบลหนอง
บัวลาย

การดำเนินงานอื่นๆ

แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้าง
พื้นฐาน

บริการชุมชนและ
สังคม
บริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
แผนงาน
สาธารณสุข

สำนัก
ปลัดเทศบาล
กองคลัง
สำนัก
ปลัดเทศบาล
สำนัก
ปลัดเทศบาล
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มคี ุณภาพ
ชีวิตที่ดีและอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข

บริการชุมชนและ
สังคม

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๕ ยุทธศาสตร์

ด้าน

บริการชุมชนและ
สังคม
การเศรษฐกิจ

๔ ด้าน

แผนงานเคหะและ
กองช่าง
ชุมชน
แผนงานการ
กองการประปา
พาณิชย์
แผนงานสังคม
สำนัก
สงเคราะห์
ปลัดเทศบาล
แผนงานการศึกษา การการศึกษา
แผนงานการรักษา
สำนัก
ความสงบภายใน ปลัดเทศบาล
แผนงานการ
กองการศึกษา
ศาสนาวัฒนา
ธรรมและ
นันทนาการ
แผนงาน
กองสาธารณสุข
สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
9 แผนงาน
6 สำนัก/กอง

48

48

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
(แบบ ผ. 01)
ปี 2561
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1) ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

20

4,493,600

20

4,493,600

20

4,493,600

20

4,493,600

20

4,493,600

100

22,468,000

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

7

3,881,600

7

3,881,600

7

3,881,600

7

3,881,600

7

3,881,600

35

19,408,000

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

2

30,000

2

30,000

2

30,000

2

30,000

2

30,000

10

150,000

29

8,405,200

29

8,405,200

29

8,405,200

29

8,405,200

29

8,405,200

145

42,026,000

3

900,000

3

900,000

3

900,000

3

900,000

3

900,000

15

4,500,000

3

900,000

3

900,000

3

900,000

3

900,000

3

900,000

15

4,500,000

8

445,000

8

445,000

8

445,000

8

445,000

8

445,000

40

2,225,000

8

445,000

8

445,000

8

445,000

8

445,000

8

445,000

40

2,225,000

รวม
2 )ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
3) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม

-2ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

64

31,122,200

64

31,122,200

64

36,098,200

64

36,098,200

64

36,098,200

320

170,539,000

4.2 แผนงานการพาณิชย์

11

2,422,400

11

2,422,400

11

2,422,400

11

2,422,400

11

2,422,400

55

12,112,000

75

33,544,600

75

33,544,600

75

38,520,600

75

38,520,600

75

38,520,600

375

182,651,000

5.1 แผนงานงบกลาง

2

3,508,000

2

4,058,000

2

4,608,000

2

2

5,158,000

10

17,540,000

5.2 แผนงานสาธารณสุข

6

3,880,000

6

3,880,000

6

3,880,000

6

3,880,000

6

3,880,000

30

19,400,000

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

1

5,000

1

5,000

1

5,000

1

5,000

1

5,000

5

25,000

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

26

1,426,000

26

1,426,000

26

1,426,000

26

1,426,000

26

1,426,000

130

7,130,000

5.5 แผนงานการรักษาความสงบ

13

2,985,800

13

2,985,800

13

2,985,800

13

2,985,800

13

2,985,800

65

14,929,000

5.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

7

2,910,000

7

2,910,000

7

2,910,000

7

2,910,000

7

2,910,000

35

14,550,000

188

31,165,390

188

31,165,390

188

31,165,390

188

31,165,390

188

31,165,390

940

155,826,950

รวม

243

41,848,990

243

42,398,990

243

42,948,990

243

43,498,990

47,530,190

1215

229,400,950

รวมทั้งสิ้น ( 5 ยุทธศาสตร์ )

358

85,143,790

358

85,693,790

358

91,219,790

358

91,769,790

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รวม
5 )ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดี
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

5.7 แผนงานการศึกษา

5,158,000

243
358

95,800,990

1,790

460,802,950

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรเพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 ม.
หินคลุก หมู่ 1 และ หมู่ 9

รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านตลาดหนองบัวลาย

(แบบ ผ.02/1)

ปี 2561

ปี 2562

998,500

998,500

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
998,500

998,500

ปี 2565
998,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 สาย

การสัญจรไปมาได้รับความ

ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

4-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
6,000 ตารางเมตร

2 โครงการก่อสร้างลาน คสล. เพื่อมีลานตากพืชผลทางการ
อเนกประสงค์บริเวณหนองโสนเกษตรของประชาชน

3

ลาน ค.ส.ล. กว้าง 18 เมตร

999,000

999,000

999,000

หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า

มีไม่เพียงพอ

1,980 ตร.ม.

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์ฯ เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก

ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 623 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000

ช่วงหน้าวัดปทุมวนาราม -

หนา 0.15 เมตร พื้นที่กอ่ สร้างรวม

บ้านหนองห่าง

999,000

1 สาย

หนา 0.10 เมตร ยาว 110 เมตร

เนื่องจากลานอเนกประสงค์

รวดเร็วและปลอดภัย

999,000

ไม่น้อยกว่า 3,738 ตารางเมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

การสัญจรไปมาได้รับความ

กองช่าง

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

2,000,000

2,000,000

1 สาย

การสัญจรไปมาได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
4 โครงการขุดลอกลาห้วยยาง เพือ่ กักเก็บน้าไว้เพือ่ อุปโภคบริโภค ขุดลอกลาห้วย ขนาดความยาว
หมู่ 1 ชุมชนนาสวรรค์

(แบบ ผ.02/1)

ปี 2561

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

1,000,000 1,000,000 1,000,000

1,000,000

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1,000,000 มีน้าสาหรับอุปโภค เทศบาลมีสถานที่กกั เก็บน้า

700 เมตร ปากกว้าง 16 เมตร

บริโภคเพียงพอ

4-2
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

เพื่ออุปโภคบริโภค

ความลึกรวมเฉลี่ย 4.5 เมตร
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
29,600 ลูกบาศก์เมตร

5 โครงการขุดลอกหนองบัว

เพือ่ กักเก็บน้าไว้เพือ่ อุปโภคบริโภค ขุดลอกหนองบัว ขนาดกว้าง

หมู่ 1

1,000,000 1,000,000 1,000,000

1,000,000

1,000,000 มีน้าสาหรับอุปโภค เทศบาลมีสถานที่กกั เก็บน้า

55 เมตร ยาว 110 เมตร

บริโภคเพียงพอ

กองช่าง

เพื่ออุปโภคบริโภค

ลึกเฉลี่ยรวม 5 เมตร
(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง

3,870,000 3,870,000 3,870,000

สายหนองตะมา - บ้านหนองห่ารวดเร็
ง วและปลอดภัย

5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

(ชุมชนนาเจริญ)

ความยาว 1,410 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

3,870,000

3,870,000

1 สาย

การสัญจรไปมาได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

คสล.ไม่น้อยกว่า 7,050 ตารางเมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

กองช่าง

สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.02/1)

ปี 2561

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง

8

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

1,720,000 1,720,000 1,720,000

ต่อจากวัดป่าถึงสะพานรถไฟ รวดเร็วและปลอดภัย

5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

(หลังสถานีรถไฟส่วนที่เหลือ)

ความยาว 640 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

(ชุมชนตลาดบัวลาย)

คสล.ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต 1,850,000 1,850,000 1,850,000

คอนกรีตจากร้านศิวิไล ถึงทาง

รถไฟทางไปวัดป่า

รวดเร็วและปลอดภัย

1,720,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,720,000

1 สาย

การสัญจรไปมาได้รับความ

4-3
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

1,850,000

1,850,000

1 สาย

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

การสัญจรไปมาได้รับความ

กองช่าง

สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ความยาว 870 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
แอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต ไม่น้อยกว่า
5,220 ตารางเมตร

9 โครงการขุดลอกลาห้วยยาง เพือ่ กักเก็บน้าไว้เพือ่ อุปโภคบริโภค ขุดลอกลาห้วย ขนาดความยาว

1,975,000 1,975,000 1,975,000

1,975,000

1,975,000 มีน้าสาหรับอุปโภคเทศบาลมีสถานที่กกั เก็บน้า

1,288 เมตร ปากกว้าง 22.00 เมตร

บริโภค

ก้นกว้าง 4.00 เมตร ลาด 1:1.5

เพียงพอ

ความลึกรวมเฉลี่ย 6.00 เมตร
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 57,799
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาล)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

เพื่ออุปโภคบริโภค

กองช่าง

สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
10 โครงการขุดลอกลาห้วยยาง เพือ่ กักเก็บน้าไว้เพือ่ อุปโภคบริโภค ขุดลอกลาห้วย ขนาดความยาว
(ตอนใต้ทานบต้นมะเกลือ)

(ชุมชนประชาร่วมใจ)

(แบบ ผ.02/1)

ปี 2561

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

1,130,000 1,130,000 1,130,000

1,130,000

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1,130,000 มีน้าสาหรับอุปโภค เทศบาลมีสถานที่กกั เก็บน้า

1,000 เมตร ปากกว้าง 22.00 เมตร

บริโภค

ก้นกว้าง 7.00 เมตร ลาด 1:1.5

เพียงพอ

4-4
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

เพื่ออุปโภคบริโภค

ความลึกรวมเฉลี่ย 5.00 เมตร
ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 33,077
ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบเทศบาล)

11 โครงการขุดลอกลาห้วยขี้หนู เพือ่ กักเก็บน้าไว้เพือ่ อุปโภคบริโภค เดิม กว้าง 22 เมตร ลึก 2.5 เมตร 1,170,000 1,170,000 1,170,000

1,170,000

1,170,000 มีน้าสาหรับอุปโภค เทศบาลมีสถานที่กกั เก็บน้า

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.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

เพื่ออุปโภคบริโภค

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
12

(แบบ ผ.02/1)

ปี 2561

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

โครงการขุดลอกทานบต้นมะเกลือ เพือ่ กักเก็บน้าไว้เพือ่ อุปโภคบริโภค

ขุดลอกทานบต้นมะเกลือ ขนาด

และลาห้วยยาง(ส่วนที่เหลือ)

ความยาวเฉลี่ย 122 เมตร ปากกว้าง

บริโภค

เฉลี่ย 95.00 เมตร ลาด 1:1.5

เพียงพอ

(ชุมชนประชาร่วมใจ)

(ตอนเหนือทานบต้นมะเกลือ)

1,971,000 1,971,000 1,971,000

1,971,000

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1,971,000 มีน้าสาหรับอุปโภค เทศบาลมีสถานที่กกั เก็บน้า

4-5
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

เพื่ออุปโภคบริโภค

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

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง
ทางเข้าหนองตามา
(ชุมชนนาเจริญ)

รวดเร็วและปลอดภัย

1,000,000 1,000,000 1,000,000

1,000,000

4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ความยาว 480 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

1,000,000

1 สาย

การสัญจรไปมาได้รับความ
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
14 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อใช้เป็นสถานที่จดั การเรียน ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น
การสอน

(แบบ ผ.02/1)

ปี 2561

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

14,000,000

14,000,000

14,000,000

14,000,000

14,000,000

8,500,000 8,500,000 8,500,000

8,500,000

8,500,000 อาคารเรียน ร.ร.มีสถานที่ในการจัด

ปี 2565

เพื่อใช้เป็นสถานที่จดั การเรียน
การสอน จานวน 1 หลัง

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
อาคารเรียน ร.ร.มีสถานที่ในการจัด
1 หลัง การเรียนการสอนที่
เพียงพอ

4-6
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.เทศบาลฯ

(ตามแบบกรมส่งเสริมฯ
กาหนด)

15 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อใช้เป็นสถานที่จดั การเรียน ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น
การสอน

1 หลัง

เพื่อใช้เป็นสถานที่จดั การเรียน
การสอน จานวน 1 หลัง

ร.ร.เทศบาลฯ

การเรียนการสอนที่
เพียงพอ

(ตามแบบกรมส่งเสริมฯ
กาหนด)

รวม

15 โครงการ

-

-

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

-

-

-

2/1)

2/1)

2/1)

2/1)

2/1)

2/1)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
(แบบ ผ.03)
1
ที่

แผนงาน

1 บริหารทั่วไป

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปี 2561

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563

64,000

64,000

64,000

ปี 2564

ปี 2565

64,000

64,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

จานวน 3 รายการ ดังนี้
1. เครื่องพิมพ์สมุด
ทะเบียนบ้าน
(Passbook Printer)
2. เครื่องสารองไฟฟ้า
ขนาด 1 KVA
3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
/ชนิด ขาวดา (30 หน้า/ นาที)

2 บริหารทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด
36,000 BTU
1. ห้องประชุมเทศบาล 2 เครื่อง
2. ห้องสานักปลัดเทศบาล
2 เครื่อง
3. ห้องสานักทะเบียนฯ 2 เครื่อง

264,000

264,000

264,000

264,000

264,000

สานักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
(แบบ ผ.03)
2
ที่

แผนงาน

3 บริหารทั่วไป

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล

ปี 2561

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

สานักปลัด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

สานักปลัด

30,600

30,600

30,600

30,600

30,600

(ขาว-ดา) ความเร็ว 20 แผ่น
ต่อนาที

4 บริหารทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้บุนวมขาเหล็ก
จานวน 100 ตัว

5 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์
สานักงาน จอภาพ
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว
จานวน ๑ เครื่อง
๒. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดา
(๓๐ หน้า/นาที)

กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
(แบบ ผ.03)
3
ที่

แผนงาน

6 บริหารทั่วไป

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
ก่อสร้างหอกระจายข่าว

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
800,000 800,000

ปี 2565
800,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

110,000

110,000

กองสาธารณสุข

50,000

50,000

50,000

กองสาธารณสุข

5,000

5,000

5,000

กองสาธารณสุข

ปี 2561
799,999

ปี 2562
800,000

110,000

110,000

110,000

50,000

50,000

5,000

5,000

ชุมชน ภายในเขตเทศบาล

7 สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องพ่นเคมี
หมอกควันชนิดสะพาย
ไหล่ จานวน 2 เครื่อง

8 สาธารณสุช

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง
พร้อมอุปรกรณ์ประกอบด้วย
เครื่องขยายเสียง, เครื่อง
ผสมสัญญาณเสียง, ไมโครโพน,
เครื่องเล่นบูลเรย์/ดีวดี ี/วีซีดี,
MP3ลาโพง ไมค์ลอย
(ครบชุด) จานวน 1 ชุด

9 สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี
แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
จานวน 1 เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
(แบบ ผ.03)
4
ที่

แผนงาน

๑๐ สาธารณสุข

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
จัดซื้อโต๊ะทางานพร้อม

ปี 2561
13,000

ปี 2562
13,000

งบประมาณ
ปี 2563
13,000

ปี 2564
13,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปี 2565
13,000 กองสาธารณสุขฯ

พร้อมเก้าอี้ จานวน ๒ ชุด

11 สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

กองสาธารณสุขฯ

2,400,000

2,400,000 2,400,000

2,400,000

2,400,000

กองสาธารณสุขฯ

โน้ตบุ้ค จานวน ๑ เครื่อง

๑๒ สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบตั'้ งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์
จานวน ๑ ชุด

๑๓ สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดซื้อรถเก็บขนมูลฝอย
แบบอัดท้าย ขนาด ๑๐
ลบ. เมตร จานวน ๑ คัน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
(แบบ ผ.03)
5
ที่

แผนงาน

๑๔ สาธารณสุข

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

ปี 2561
57,000

ปี 2562
57,000

งบประมาณ
ปี 2563
57,000

ปี 2564
57,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปี 2565
57,000 กองสาธารณสุขฯ

แบบข้อแข็ง จานวน ๖ เครื่อง

๑๕ สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเลื่อนกระจก จานวน ๔ ตู้

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
(แบบ ผ.03)
6
ที่

แผนงาน

16 แผนงานการศึกษา

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ปี 2561

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน
อนุบาล
- โปรเจคเตอร์ จานวน 1ตัว
- โต๊ะทางาน จานวน 5 ตัว
- เก้าอี้ทางาน จานวน 5 ตัว
- ตู้บานเปิดเหล็ก จานวน 5 ตู้
- เครื่องเล่น CD DVD

80,000
30,000
7,500
25,000
10,000

80,000
30,000
7,500
25,000
10,000

80,000
30,000
7,500
25,000
10,000

80,000
30,000
7,500
25,000
10,000

80,000
30,000
7,500
25,000
10,000

32,500

32,500

32,500

32,500

32,500

3,000
3,000
10,000

3,000
3,000
10,000

3,000
3,000
10,000

3,000
3,000
10,000

3,000
3,000
10,000

35,000 35,000
27,500 27,500
150,000 150,000

35,000
27,500
150,000

35,000
27,500
150,000

จานวน 1 เครื่อง
- โทรทัศน์สี 40 นื้ว
จานวน 2 เครื่อง
- เครื่องปริ้นเตอร์จานวน 1 เครือง
- พัดลมอุตสาหกรรม จานวน 6 ตัว
- ชั้นวางที่นอนเด็ก 3 ล็อค
จานวน 30 ตัว
- ชั้นวางรองเท้า 3ชั้น(เหล็ก) 5ชุด
- ตู้เก็บสื่อการสอน จานวน 5 ตู้
- เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
จานวน 1 ชุด

35,000
27,500
150,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.อนุบาลฯ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ที่

แผนงาน
แผนงานการศึกษา (ต่อ)

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2561

ปี 2562

120,000

120,000 120,000

ปี 2564

- กล้องวงจรปิด จานวน ตัว

(แบบ ผ.03)
7
หน่วยงาน
ปี 2565
รับผิดชอบหลัก
รร.อนุบาล

- โต๊ะทางานครู จานวน ตัว
- ตู้เย็น จานวน ตัว 5 คิว
- ตู้จดั เก็บเอกสาร จานวน ตู้
- เครื่องเล่น CD DVD
จานวน เครื่อง
- โทรทัศน์สี 46 นื้ว
จานวน เครื่อง
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครือง
- พัดลมติดผนังห้องเรียน จานวน ตัว
- โต๊ะเรียนเด็กอนุบาลแบบกลุ่ม
ชุดละ 3,200 (120x60ม ส 55 ซม.)
- ชั้นวางรองเท้า 3ชั้น(เหล็ก) ชุด
- เครื่องปรับอากาศ
- เครื่องพิมสาเนาระบบดิจติ อล
ขนาด 300x400
- โปรเจคเตอร์ SVGA
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะครู
- กระดานไวน์บอร์ด

120,000

120,000

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
(แบบ ผ.03)
8
ที่

แผนงาน

17 แผนงานการศึกษา

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
ดาเนินการจัดซื้อเครื่อง

งบประมาณ
ปี 2561
ปี 2562 ปี 2563
64,900
64,900 64,900

ปี 2564
64,900

หน่วยงาน
ปี 2565
รับผิดชอบหลัก
64,900 ร.ร.อนุบาล

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ร.ร.อนุบาล

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ร.ร.อนุบาลฯ

คอมพิวเตอร์ประจาห้องสมุด
และอุปกรณ์ Multimedia
เครื่องเล่น DVD เครื่องเสียง
เครื่องรับโทรทัศน์ ขนาด 25 นิ้ว

18 แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
จานวน 1 เครื่อง

19 แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด
36,000 BTU จานวน 2 เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
(แบบ ผ.03)
9
ที่

แผนงาน

๒๐ แผนงานการศึกษา

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ปี 2561

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน

ร.ร.เทศบาลฯ

เทศบาล
-จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

จานวน ๒ หลัง
-จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
จานวน ๒ หลัง
-จัดซื้อตู้ไม้บานเลื่อนกระจก
จานวน ๒ เครื่อง
- จัดซื้อโซฟาหรือชุดรับแขก
จานวน ๑ ชุด
- จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด
ใบพัด ๑๖ นิ้วจานวน ๑๐ ตัว
- จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
จานวน 6 ตัว
- จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก
๔ ฟุตพร้อมเก้าอี้และกระจก
จานวน ๑๐ ชุด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ที่

แผนงาน
แผนงานการศึกษา (ต่อ)

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
- เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ

ปี 2561

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

๒๒๐๐๐

๒๒๐๐๐

๒๒๐๐๐

๒๒๐๐๐

๒๒๐๐๐

๑๒๐๐๐

๑๒๐๐๐

๑๒๐๐๐

๑๒๐๐๐

๑๒๐๐๐

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

40,000

๔๐๐๐

๔๐๐๐

๔๐๐๐

๔๐๐๐

๔๐๐๐

๔๐๐๐

๔๐๐๐

๔๐๐๐

๔๐๐๐

๔๐๐๐

(โปรเจคเตอร์) พร้อมจอภาพ
จานวน ๑ ชุด
- จัดซื้อตู้โชว์หนังสือขนาด
ยาว ๑๘๐ ซม x สูง ๘๒ .ซม.
xลึก ๓๐ ซม. จานวน ๒ หลัง
-จัดซื้อตู้หนังสือ ขนาดยาว
๒๐๐ ซม. X สุง ๒๐๐ ซม.x
ลึก ๓๐ ซม.จานวน ๑ หลัง
-จัดซื้อโต๊ะอ่านหนังสือโครง
เหล็ก ขนาดกว้าง ๘๐ ซม. X
ยาว ๑๘๐ ซม x สูง ๗๕ .ซม.
จานวน ๑๒ ตัว
-เครื่องโทรสาร จานวน ๑
เครื่อง
-เต้นท์ขนาดห้องเดียว
จานวน ๑ หลัง

(แบบ ผ.03)
10
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.เทศบาลฯ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
-เครื่องทาน้าเย็น จานวน ๑ เครื่อง

๒๑ แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

ปี 2561

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

(แบบ ผ.03)
11
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

88,000

88,000

88,000

88,000

88,000

ร.ร.เทศบาลฯ

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

ร.ร.เทศบาลฯ

แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ)ขนาด ๓๖๐๐๐
บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้า
เบอร์ ๕ จานวน ๒ เครื่อง

๒๒ แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะฯ

จัดซื้อรถยนต์ 6 ล้อ จานวน 1 คัน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ปี 2561

๒๓ แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ จานวน ๖๐ ชุด

๒๔ แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เตียงเหล็ก และอุปกรณ์เครือง

90,000

ปี 2562
90,000

งบประมาณ
ปี 2563
40,000

ปี 2564
40,000

ปี 2565
40,000

(แบบ ผ.03)
12
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.เทศบาลฯ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ร.ร.เทศบาลฯ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ร.ร.เทศบาลฯ

นอน จานวน ๔ ชุด

๒๕ แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์คอมฯ

จัดซื้อเครื่องปรินต์เตอร์ สี และ
ขาวดา จานวน ๒ เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ที่

แผนงาน

๒๖ แผนงานการศึกษา

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
จัดซื้อชั้นวางรองเท้าจานวน

ปี 2561

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563

20,000

20,000

20,000

200,000

200,000

200,000

ปี 2564

ปี 2565

(แบบ ผ.03)
13
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

20,000

20,000

ร.ร.เทศบาลฯ

200,000

ร.ร.เทศบาลฯ

๑๐ ชุด

๒๗ แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์ดนตรีฯ

จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล

200,000

จานวน ๑ ชุด

๒๘ แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ร.ร.เทศบาลฯ

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

ร.ร.เทศบาลฯ

ขยายเสียง สายไฟ อุปกรณ์
ต่อพ่วง จานวน ๑ ชุด

๒๙ แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้
จานวน ๕๐ ชุด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ที่
๓๐

แผนงาน
แผนงานการศึกษา

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย

ปี 2561

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

(แบบ ผ.03)
14
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

ร.ร. เทศบาล

8,500

8,500

8,500

8,500

8,500

ร.ร. เทศบาล

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ร.ร. เทศบาล

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

กองการศึกษา

จานวน ๑ เครื่อง
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตาม
จานวน ๑ เครื่อง

๓๑

แผนงานการศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

จัดซื้อชุดโต๊ะหมู่บูชา จานวน ๑ ชุด

๓๒

การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

ติดตั้งจานรับดาวเทียม จานวน ๑ ชุด

ศูนย์พัฒนาเด็กฯ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ที่
33

แผนงาน
การศึกษา

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
-จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
จานวน 1 หลัง 12,000 บาท
-จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
จานวน 2 หลัง 12,000 บาท
-จัดซื้อพัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16
ใบพัด 16 นิ้ว จานวน 10 เครื่อง
15,000 บาท
- โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6
จานวน 1 ชุด 5,000 บาท
โต๊ะอาหารเด็ก แบบแยกโต๊ะ เก้าอี้
จานวน 5 ชุด 5,000 บาท

ปี 2561
49,000

ปี 2562
49,000

งบประมาณ
ปี 2563
49,000

ปี 2564
49,000

ปี 2565
49,000

(แบบ ผ.03)
15
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กฯ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ที่
๓๔

แผนงาน
การศึกษา

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ปี 2561
46,000

ปี 2562
46,000

งบประมาณ
ปี 2563
46,000

ปี 2564
46,000

ปี 2565
46,000

(แบบ ผ.03)
16
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กฯ

ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 18,000 BTU 2 เครื่อง

35

การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โรงเรียนมีเครื่องขยายเสียง
อเนกประสงค์ แบบพกพา ไม่

3,500

3,500

3,500

3,500

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

3,300

3,300

3,300

3,300

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

(งบเทศบาล)

16,000

16,000

16,000

16,000

3,500

กองการศึกษา

(งบเทศบาล) ศูนย์พัฒนาเด็กฯ

น้อยกว่า 30 วัตต์ พร้อม
อุปกรณ์ จานวน 1 ชุด

36

การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดา 1 เครื่อง

๓๗

การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์หน่วยประ
มวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า

3,300

กองการศึกษา

(งบเทศบาล) ศูนย์พัฒนาเด็กฯ
16,000

กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กฯ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ปี 2562
100,000

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
100,000 100,000

10,000

10,000

ปี 2565
100,000

(แบบ ผ.03)
17
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.เทศบาล

10,000

ร.ร.เทศบาล

การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงหอประชุม

ปี 2561
100,000

๓๙

การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อวิทยุช่วยสอน

10,000

40

การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

จัดซื้อพระพุทธรูป

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

ร.ร.เทศบาล

41

การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์ดนตรีฯ

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ร.ร.เทศบาล

๓๘

วงโยธวาทิต
จานวน ๑ ชุด

10,000

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

42

เคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว

43

เคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

44 การรักษาความสงบฯ

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง ขนาดไม่
น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
จานวน 2 เครื่อง

ปี 2564
19,000

ปี 2565
19,000

(แบบ ผ.03)
18
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

ปี 2561
19,000

ปี 2562
19,000

งบประมาณ
ปี 2563
19,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Inkjet
สี ขนาด A3 จานวน
1 เครื่อง

7,900

7,900

7,900

7,900

7,900

กองช่าง

จัดซื้อเครื่องสูบน้า

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

สานักปลัดฯ

เครื่องยนต์ดเี ซล
ขนาด 8 นิ้ว

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
จัดซื้อโต๊ะทางาน พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด

ปี 2561
13,000

ปี 2562
13,000

งบประมาณ
ปี 2563
13,000

ปี 2564
13,000

ปี 2565
13,000

(แบบ ผ.03)
19
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

45 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

46 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็ก 5 ฟุต 2 ตอน
จานวน 1 หลัง

8,500

8,500

8,500

8,500

8,500

สานักปลัดฯ

47 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว

ถังต้มน้าไฟฟ้า

14,500

14,500

14,500

14,500

14,500

สานักปลัดฯ

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

กองการศึกษา

ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร

48 การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เก้าอี้สานักงานมีแขน
ขนาด ๕๐x๕๐x๑๐๐ ซม.
มีโช๊คปรับระดับหลังสวิง
ได้(สีดา) จานวน ๓ ชุด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ที่

แผนงาน

49 บริหารงานทั่วไป

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง

ปี 2561
10,000

ปี 2562
10,000

งบประมาณ
ปี 2563
10,000

ปี 2564
10,000

ปี 2565
10,000

(แบบ ผ.03)
20
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

ขนาด 15 นิ้ว 450 วัตต์
มีช่องสาหรับเสียบ USB
เล่น MP3 พร้อมไมค์ลอยมือถือ
2 ตัว รองรับบลูทูธ

50 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เก้าอี้พกั คอย (เก้าอี้แถว) เหล็ก
ชุบโครเมียม 4 ที่นั่ง
จานวน 2 แถว

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

สานักปลัดฯ

51 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องกรองน้า RO อัตราการ
ผลิตไม่นอ้ ยกว่า 3,000 ลิตร/วัน

43,000

43,000

43,000

43,000

43,000

สานักปลัดฯ

52 สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้และใบไม้
จานวน ๑ เครื่อง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

กองสาธารณสุข

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ที่

แผนงาน

๕๓ การศึกษา

หมวด
ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
จัดซื้อตู้เหล็กลิ้นชัก 15 ช่อง

ปี 2561

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

(แบบ ผ.03)
21
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

10,000

10,000

10,000

ร.ร.เทศบาลฯ

37,000

37,000

37,000

ร.ร.เทศบาลฯ

-เครื่องโทรสาร จานวน 1 เครื่อง

4,000

4,000

4,000

ร.ร.เทศบาลฯ

-กล้องถ่ายรูป จานวน 1 เครื่อง

15,000

15,000

15,000

ร.ร.เทศบาลฯ

จานวน 2 หลัง

54 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เคาร์เตอร์ตวั ตรง ขนาด ยาว 240 ซม.xสูง
75 ซม X ลึก 60 ซม. จานวน 1 หลัง

55 การศึกษา

56 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์สี 42 นิ้ว และเครื่องรับสัญญาณ
จานวน 8 เครื่อง

100,000

100,000

100,000

ร.ร.เทศบาลฯ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 18,000 BTU
จานวน 9 เครื่อง

ปี 2561

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563
ปี 2564
180,000 180,000

ปี 2565
180,000

(แบบ ผ.03)
22
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๕๗ การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

58 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ตู้เหล็ก 2บานทึบpk-100
จานวน 3 ตู้

15,000

15,000

15,000

ร.ร.อนุบาล

59 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

โต๊ะทางานเหล็ก 4 ฟุต

15,000

15,000

15,000

ร.ร.อนุบาล

ร.ร.อนุบาล

จานวน 3 ตัว

60 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เก้าอี้นั่งทางาน
จานวน 3 ตัว

3,000

3,000

3,000

ร.ร.อนุบาล

๖๑ การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ชั้นวางรองเท้า ขนาด 3 ชั้น
จานวน 6 ตัว

15,000

15,000

15,000

ร.ร.อนุบาล

62 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 15 ลิ้นชัก
จานวน 1 ตู้

5,000

5,000

5,000

ร.ร.อนุบาล

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

งบประมาณ
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

(แบบ ผ.03)
23
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เครื่องปริ้นเตอร์ ขาว-ดา
จานวน 1 เครื่อง

10,000

10,000

10,000

ร.ร.อนุบาล

กล้องวงจรปิด CCTV
กล้องจานวน 4 ตัว
เครื่องบันทึก 1 ตัว

20,000

20,000

20,000

ร.ร.อนุบาล

2,000

2,000

ร.ร.อนุบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

ปี 2561

ปี 2562

๖๓ การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

64 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

65 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

บอร์ดประชาสัมพันธ์
กระจกเลื่อนจานวน 1บอร์ด
ขนาด 120x120 ซม.

2,000

66 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องซักผ้า ขนาด 15 ก.ก.
จานวน 1 เครื่อง

15,000

15,000

15,000

ร.ร.อนุบาล

67 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทาน้าเย็น

5,000

5,000

5,000

ร.ร.อนุบาล

จานวน 1 เครื่อง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
ตู้เย็น ขนาด 7 คิว
จานวน 1 เครื่อง

ปี 2561

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563
10,000

ปี 2564
10,000

ปี 2565
10,000

20,000

20,000

20,000

(แบบ ผ.03)
24
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๖๘ การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว

69 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

พัดลมติดผนังห้อง
จานวน 20 เครื่อง

70 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

สว่านกระแทก ขนาด 13 ม.ม.
จานวน 1 เครื่อง

3,000

3,000

3,000

ร.ร.อนุบาล

71 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

เลื่อยวงเดือน ขนาด 9 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

5,000

5,000

5,000

ร.ร.อนุบาล

ร.ร.อนุบาล

ร.ร.อนุบาล

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ทีวีสี ขนาด 40 นิ้ว
จานวน 3 เครื่อง

๗๒ การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

73 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

74 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

(แบบ ผ.03)
25
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
ปี 2563
30,000

ปี 2564
30,000

ปี 2565
30,000

โทรโข่ง ขนาด 25 Watt
จานวน 1 เครื่อง

2,000

2,000

2,000

โต๊ะเรียนอนุบาล

60,000

60,000

60,000

ร.ร.อนุบาล

โต๊ะญี่ปุ่น ขนาด 60x60 ซม.
จานวน 30 ตัว

6,000

6,000

6,000

ร.ร.อนุบาล

เตียงพยาบาล ขนาด 3.5 ฟุต
จานวน 1 เตียง

2,000

2,000

2,000

ร.ร.อนุบาล

ปี 2561

ปี 2562

ร.ร.อนุบาล

ร.ร.อนุบาล

ขนาด 150x60x55 ซม.
จานวน 12 โต๊ะ
เก้าอี้นกั เรียนอนุบาล
จานวน 72 ตัว
๗๕ การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

76 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๗๗ การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

78 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์ฯ

ครุภณ
ั ฑ์กฬี า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
จานวน 2 เครื่อง
แผ่นยางสังเคราะห์ปพู ื้น
เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
ขนาด 50x50 ซม.

ปี 2561

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563
24,000

ปี 2564
24,000

ปี 2565
24,000

100,000

100,000

100,000

(แบบ ผ.03)
26
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.อนุบาล

ร.ร.อนุบาล

หนา 50 มม.จานวน 200 แผ่น

-

รวม

-

2. บัญชีโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการจัดทาป้ายชื่อถนน
เพื่อให้ชมุ ชนมีป้ายบอกชื่อถนน
ทั้ง 8 ชุมชนในเขตฯ
ป้ายชื่อชุมชนและป้าย

ป้ายชื่อชุมชน และป้ายบ้านสมาชิกชุมชน

บ้านสมาชิกชุมชน

(ชุมชนสระประทุมพัฒนา,

(แบบ ผ.02)

ปี 2561

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563

ตัวชี้วัด
ปี 2564 ปี 2565
(KPI)
150,000 150,000 150,000 ป้ายชื่อถนน
ป้ายชื่อชุมชน

150,000

150,000

1-1
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ชุมชนมีปา้ ยชื่อถนน ป้ายชื่อชุมชน สานักปลัด
และป้ายบ้านสมาชิกชุมชน

ชุมชนหนองบัวพัฒนา)

2 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว แก่ชมุ ชน

เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
ถ้วย(เล็ก,ใหญ่)อย่างละ 200 ใบ
จาน จานวน 200 ใบ ซ้อน 20 โหล
แก้ว 5 ลัง หม้อ 2 ใบ ฯลฯ
ให้ชมุ ชนภายในเขตเทศบาล
(ชุมชนสระปทุมพัฒนา,ชุมชนนาสวรรค์,
ชุมชนนาเจริญ,ชุมชนไตรรัตน์พัฒนา)

ทั้ง 8 ชุมชนในเขตฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 วัสดุงานบ้าน

งานครัว

ชุมชนมีหม้อ แก้ว ถ้วย ชามสานักปลัด
ซ้อน ใช้ในกิจกการงาน
ประเพณีต่างๆ เป็นต้น

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
3 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมค้นหา
-จัดให้มหี น่วยเทศบาลเคลื่อนที่ 50,000

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
50,000 50,000 50,000 50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 ครั้ง/ปี

1-2
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
1.ประชาชนได้รับการบริการ
สานักปลัด

ปัญหา ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้

พบปะกับประชาชนเพื่อรับ

สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง

ร่วมคิด ร่วมเสนอแนะปัญหา

ทราบปัญหาและนาบริการต่างๆ

ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ความต้องการ ร่วมตัดสินใจ

สู่พี่น้องประชาชน ฯลฯ

เป็นการสร้างความสัมพันธ์

ในการพัฒนา

-อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน

อันดีต่อกันระหว่างเทศบาล

เกี่ยวกับแผนชุมชน แผนพัฒนา

กับประชาชน

เทศบาล

2. ทราบข้อมูลปัญหา ความต้องการ
ต่าง ๆ จากประชาชนเพือ่ เป็น
ข้อมูลการพัฒนาเทศบาล

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้มสี ถานที่ทางานกว้างขวางยิ่งขึ้น ปรับปรุงซ่อมแซมขยายอาคาร 1,800,000 1,800,000 1,800,000
ขยายอาคารสานักงาน และ และมีห้องสาหรับจัดเก็บพัสดุ
สานักงาน และห้องเก็บพัสดุ
ห้องเก็บพัสดุ
ด้านหน้าและด้านหลัง

1,800,000

1,800,000 สถานที่ทางานกว้าง มีสถานที่ทางานกว้างขวาง และ

ขวางมีที่จัดเก็บพัสดุ มีที่จัดเก็บพัสดุให้เรียบร้อย

สานักปลัด

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
5 โครงการอบรมให้ความรู้ดา้ น เพื่อให้ความรู้กบั ประชาชนใน
ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

(แบบ ผ.02)

ปี 2561

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000

50,000

50,000

50,000

ความพึงพอใจ

50,000

1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ

สานักปลัด

เกี่ยวกับกฎหมาย/สิทธิเพิม่ มากขึน้

เทศบาล

กฎหมายให้แก่ประชาชนในเขต เรื่องของกฎหมายที่จาเป็นต้องใช้

คณะผู้บริหารเทศบาลฯ

เทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

2. ประชาชนสามารถนาความรู้ (งานนิตกิ าร)

พนักงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัด

กฎหมายที่ได้รับไปประยุกต์ใช้

เทศบาลฯ

ในชีวิตประจาวันได้

ในชีวติ ประจาวัน

6 โครงการอบรมและทัศนศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะผู้บริหาร จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 300,000
ดูงานของคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล นอกสถานที่ของคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของ
และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลหนองบัวลาย

เทศบาล

ของผู้เข้าอบรม

1-3
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

300,000

300,000

300,000

300,000 กลุ่มเป้าหมายได้รับ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
การฝึกอบรมฯ

ประสบการณ์และความรู้เพิม่ เติม

สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล

ได้พัฒนาทักษะการปฏิบัตงิ าน

และพนักงานจ้าง

2. ผู้เข้ารับการอบรมมีวิสัยทัศน์

ของเทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ที่กว้างไกล สามารถพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความเจริญให้เต็ม
ศักยภาพ
3. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

สานักปลัด

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(แบบ ผ.02)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
7 โครงการจัดงานวันเทศบาล
เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร ทาบุญตักบาตร จัดนิทรรศการ 20,000
ได้ร่วมกิจกรรมวันเทศบาล

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกิจการของ

และจัดอบรมพนักงานเทศบาล

เทศบาล และจัดกิจกรรมเพื่อ

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563
20,000

20,000

ปี 2564

ปี 2565

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เกิดความรัก

1-4
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
เกิดความร่วมมือร่วมใจระหว่าง

สานักปลัด

สามัคคีในองค์กพร นักงาน ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร

สาธารณประโยชน์ ฯลฯ
และจัดอบรมพนักงานเทศบาล

8 โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี เพื่อดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล รายละเอียด ดังนี้
ราชพิธตี า่ งๆ

ในการจัดกิจกรรมในวัน นักขัตฤกษ์

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 ได้จดั งานรัฐพิธี
1,000 ต่าง ๆ

ได้ดาเนินการตามนโยบายของสานักปลัด
รัฐบาลในการจัดกิจกรรมในวัน

100,000

นักขัตฤกษ์เป็นไปอย่างมี

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 ื่น ๆ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

เพื่อเป็นที่กราบไว้ ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ก่อสร้างศาลพระภูมบิ ริเวณ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ของชาวเทศบาล

หน้าสานักงานเทศบาล

1 แห่ง

เป็นที่กราบไว้ ยึดเหนี่ยวจิตใจ กองช่าง

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
10 โครงการจัดซื้อ โต๊ะ เก้าอี้
เพื่อให้ชมุ ชนมีอปุ กรณ์ใช้ในการจัด
ทั้ง 8 ชุมชนในเขตฯ
เต็นท์ ฯลฯ แก่ชมุ ชน

(แบบ ผ.02)

ปี 2561

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000

200,000

200,000

200,000

8 ชุมชน

200,000

กิจกรรมต่างๆภายในชุมชน ดังนี้

1-5
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ชุมชนมีโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์

สานักปลัด

ใช้งานอย่างเพียงพอกับความ

โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์

ต้องการของชุมชน

(ทุกชุมชน)

11 โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ เพื่อปรับปรุงห้องเก็บพัสดุให้สามารถ ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุเทศบาล
จัดเก็บพัสดุได้อย่างเป็นระเบียบ

หลังเก่า ขนาด 2.8 x 14.2 ม.

เรียบร้อย

เทพืน้ หนา 0.10 ม. พร้อมทา

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 การจัดเก็บพัสดุ
เป็นระเบียบ

มีห้องจัดเก็บพัสดุที่เป็นระเบียบสานักปลัด
เรียบร้อย

เรียบร้อย

ชั้นเก็บของ

12 โครงการจัดทาแผนพัฒนา

-เพื่อมีแผนพัฒนาฯ ที่มปี ระสิทธิภาพ -ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาฯ

และติดตามประเมินผลแผน

ในการพัฒนาองค์กร

และติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

พัฒนาเทศบาล

-เพื่อติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนฯ พ.ศ.2548

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 แผนพัฒนาฯ

-เทศบาลมีแผนพัฒนาฯ เพือ่

และรายงานผลการ ใช้เป็นกรอบในการจัดทา
ประเมินผลแผน

งบประมาณรายจ่ายประจาปี

พัฒนาประจาปี

-ทราบผลการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณที่ผา่ นมา

สานักปลัด

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(แบบ ผ.02)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
13 โครงการจัดทารายงานผลการ เพื่อจัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติ -จัดพิมพ์รายงานผลการปฏิบตั ิงาน 40,000
ปฏิบัตงิ านประจาปีและ

งานประจาปี ตามความในมาตรา

ประจาปี

ประจาเดือน

48 ทศ แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล

-จัดพิมพ์จดหมายข่าวและวารสาร

พุทธศักราช 2496

ประจาเดือน

14 โครงการติดตั้งจุดเครื่อง

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563
40,000

40,000

ปี 2564

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

40,000

40,000

1 ครั้ง/ปี

1-6
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
เพือ่ รายงานผลการปฏิบัตงิ าน
ประจาปีของเทศบาลฯ ต่อสภา-

12 เดือน

เทศบาล และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับ ดาเนินการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย 300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

ประชาชนได้รับ

ข้อมูลข่าวสารจากทางเทศบาลได้

ภายในเขต เทศบาลตาบล

เทศบาล เพิ่มเติม

อย่างทั่วถึง

หนองบัวลายเพิม่ เติมในส่วนที่ยัง

ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารจาก

ไม่ทั่วถึง ตามความเหมาะสม

ทางเทศบาลได้อย่างทั่วถึง

15 โครงการซ่อมแซมระบบ
เสียงไร้สาย

เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับฟัง ดาเนินการซ่อมแซมเสียงไร้สายที่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล

ชารุดภายในเขตเทศบาล

ข่าวสารจากทางเทศบาลได้อย่างทั่วถึง ให้ใช้งานได้ดีเช่นเคย

ข่าวสารทั่วถึง

ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล

กระจายข่าวไร้สายภายในเขต
(หรือชุมชนที่ยงั ไม่ครอบคลุม)

สานักปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารทั่วถึง

สานักปลัด

หนองบัวลายได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร

ประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
หนองบัวลายได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารจาก
ทางเทศบาลได้อย่างทั่วถึง

สานักปลัด

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
16 โครงการจ้างเหมาบุคคล1.เพื่อปฏิบัตหิ น้าที่ ที่สานักปลัด
จานวน 4 อัตรา
ภายนอกปฏิบัตงิ านเทศบาล

17 โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

2.เพื่อปฏิบัตหิ น้าที่ ที่กองคลัง

จานวน 2 อัตรา

(แบบ ผ.02)

ปี 2561

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

374,400

374,400

374,400

374,400

374,400

187,200

187,200

187,200

187,200

187,200 ได้ไม่น้อยกว่า

เพื่อให้บุคลากรในองค์องค์มี

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 20,000

ความรู้ความเข้าใจหลักธรรมาภิบาล

ในสังกัดเทศบาล

20,000

20,000

20,000

นาไปปรับใช้ในการปฏิบัตงิ าน

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

1-7
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บริการประชาชน การปฏิบตั ิงานของเทศบาล
มีประสิทธิภาพ เกิด

สานักปลัด
กองคลัง

ร้อย 95 ของพื้นที่

ประโยชน์แก่ประชาชน

การปฏิบัตงิ าน

1.บุคลากรมีความรู้หลัก

สานักปลัด

ของบุคลากรเป็น

ธรรมาภิบาลมากขึ้น

เทศบาล

ไปตามหลักธรรมา

2.บุคลากรเกิดความตระหนัก

ภิบาลมากขึ้น

ในการปฏิบตั ิงาน และมีความ

โปร่งใส มีมาตฐาน
ตรวจสอบได้

18 โครงการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน

ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์

ในสังกัดเทศบาล

ทับซ้อนมากยิ่งขึ้น

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรมีความรู้

บุคลากรในองค์กรมี

สานักปลัด

ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ เทศบาล

ผลประโยชน์ทับซ้อน ทับซ้อนมากยิ่งขึ้น และ
สามารถนาไปใช้ในการ
ป้องกันการทุจริต

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(แบบ ผ.02)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
19 โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ เพื่อให้บุคลากรในองค์กร มีจติ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน 20,000
สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ

สานึก ทัศนคติที่ดใี นการต่อต้าน

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563
20,000

20,000

ปี 2564
20,000

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า บุคลากรในองค์กรมี

ในสังกัดเทศบาล

ร่วมโครงการมีความ จิตสานึกและค่านิยมใน

วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้าน การทุจริต

สานักปลัด
เทศบาล

รู้ความเข้าใจที่ดขี ึ้น การป้องกันการทุจริตที่

การทุจริต

ดีขึ้น

20 โครงการเงินอุดหนุนหน่วยงาน -เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมอันเป็น
ของรัฐหรือองค์กรเอกชน

1-8
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สาธารณะประโยชน์

1. อาเภอบัวลาย

สานักปลัด

1.1 โครงการจัดงานรัฐพิธฯี

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 หน่วยงานของรัฐ

- ได้จดั สนับสนุน

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 ได้รับการช่วยเหลือ ประโยชน์

1.4 ศป.ปส. อาเภอบัวลาย

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1.5 โครงการสร้างภูมคิ ุ้มกันของ
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

อาเภอบัวลาย
วัฒนธรรมอาเภอ

-เกิดความสงบเรียบร้อย

อาเภอบัวลาย

ในชุมชน

อาเภอบัวลาย
สานักงานส่งเสริม

ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.

การปกครองท้องถิ่น

อาเภอบัวลาย และอื่น ๆ

อ.บัวลาย/อปท.

ตามหนังสือสั่งการฯหรือ
ได้รับการประสาน

รวม

20 โครงการ

-

-

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

4,493,600

4,493,600

-

-

-

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.02)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

1-1
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.02)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.02)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.02)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

(แบบ ผ.02)

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

1-13
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

1-14
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

1-15
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

1-16
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

1-17
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

1-18
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
1 โครงการจัดซื้อเครื่องออก เพื่อมีเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง 150,000
กาลังกายกลางแจ้ง

ให้ประชาชนได้ออกกาลังกาย

(แบบ ผ.02)

ปี 2562
150,000

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
150,000

150,000

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

150,000 ประชาชนมี

จานวน 1 ชุด

บัวลาย

ไปฝั่งตรงข้ามป้อมตารวจ

มีเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง

กองช่าง

เครื่องออกกาลังกาย ให้ประชาชนได้ออกกาลังกาย

บริเวณหนองโสน

2 โครงการย้ายศาลากลางตลาด เพื่อย้ายศาลากลางตลาด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-9
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บริเวณหนองโสน
ทาการเคลื่อนย้ายศาลาขนาด

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

1 หลัง

กว้าง 3.2 ม. ยาว 4.5 ม.

ที่ตั้งของศาลามีความ

กองช่าง

เหมาะสมไม่กดี ขวาง
การสัญจร

3 โครงการถมดินสถานที่กอ่ สร้างเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับการก่อสร้าง ถมดิน เนื้อที่ 21 ไร่
โรงเรียนเทศบาลหลังใหม่

4

โรงเรียนเทศบาลหลังใหม่

1,100,000

1,100,000

1,100,000

21 ไร่

ภายในเขตเทศบาล

ภายในเขตเทศบาล จานวน 21 ป้าย
1. เลื่อยจิ๊กซอ

มีพื้นที่รองรับการก่อสร้าง

กองช่าง

โรงเรียนเทศบาลหลังใหม่

ติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน

5 โครงการจัดซื้อเครื่องมือช่าง เพื่อมีเครื่องมือปฏิบัตงิ าน

1,100,000

สูงเฉลี่ย 1.60 เมตร

โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน เพื่อมีป้ายบอกชื่อถนนที่ชดั เจน

สวยงาม

1,100,000

63,000
70,000

63,000

63,000

63,000

63,000

ป้ายชื่อถนน

มีป้ายบอกชื่อถนนที่ชดั เจน
สวยงาม

70,000

70,000

70,000

70,000

เครื่องมือช่าง

มีเครื่องมือปฏิบัตงิ าน

ที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

2. เครื่องตัดคอนกรีต

ที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

ในการบริการประชาชน

3. สว่านโรตาลี่

ในการบริการประชาชน

4. เครื่องตัด/เจียแบบมือถือ
5. เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ฯลฯ

กองช่าง
กองช่าง

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
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จานวน 1 อัตรา
2,433,600 2,433,600 2,433,600 2,433,600 2,433,600 บริการประชาชน เกิดความเป็นระเบียบ

1-10
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข

ได้ไม่น้อยกว่า

ปฏิบัตงิ านด้านรักษาความสะอาด สาธารณสุขชุมชน
และภารกิจของกองสาธารณสุขฯ

- เพือ่ ปฏิบัตหิ น้าที่ขบั รถขยะมูลฝอย
- เพือ่ ปฏิบัตหิ น้าที่ประจารถเก็บขน

จานวน 2 อัตรา
จานวน 8 อัตรา

เรียบร้อยสะอาดสวยงาม

ร้อย 95 ของพื้นที่ งานประสบผลสาเร็จอย่าง

มีประสิทธิภาพทั้งในชุมชน
และภารกิจกองสาธารณสุขฯ

ขยะมูลฝอย 2 คัน
- เพือ่ ปฏิบัตหิ น้าที่ปัดกวาดทาความ

จานวน 15 อัตรา

สะอาดถนนสาธารณะและที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาลฯ

7

โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย

เพือ่ ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่

ผู้พิการและผู้ยากไร้

ผู้พิการและผู้ยากไร้ในเขต

ที่อยู่อาศัย จานวน 1 หลัง

เทศบาล

รวม

7 โครงการ

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ผู้พกิ าร ผู้ยากไร้ ผู้พกิ าร ผู้ยากไร้ มีคณ
ุ ภาพ สานักปลัดฯ
มีที่อยู่อาศัยที่ดี ชีวิตที่ดขี ึ้น
และมั่นคง

3,881,600 3,881,600 3,881,600 3,881,600 3,881,600

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-13
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-14
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-15
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-16
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-17
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-18
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(แบบ ผ.02)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
1 โครงการบริหารการจัดเก็บ 1. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการ จ่ายเป็นค่าบันทึกและจัดเก็บ
20,000
และบันทึกข้อมูลพื้นฐาน

ปี 2562
20,000

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
20,000 20,000

1-11
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ปี 2565
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
20,000 ข้อมูลพื้นฐาน 1. ประชาชนในพืน้ ที่เกิดการมีส่วนร่วม สานักปลัด

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานให้กบั ผู้นาชุมชน ข้อมูลพื้นฐานในเขตเทศบาล
ผู้จดั เก็บข้อมูลพื้นฐาน

ของเทศบาล

ตาบลหนองบัวลาย

2. ผู้นาชุมชน ผู้จดั เก็บข้อมูล
ผู้บันทึกข้อมูลมีขวัญและกาลังใจ

2. เพื่อสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วม

ในการทางาน

ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

3. เกิดความรัก ความสามัคคี

3. เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี

ในหมู่คณะ

ในหมู่คณะ

2 โครงการจัดทาแผนชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชมุ ชน ชุมชน ทั้ง 8 ชุมชนในเขต
ได้จดั ทา และทบทวนแผนชุมชน เทศบาล

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

8 ชุมชน ชุมชนมีแผนชุมชนเป็นแนวทาง สานักปลัด
การพัฒนา ติดตามการทา
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน

รวม

2 โครงการ

-

-

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

-

-

-

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(แบบ ผ.02)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.2 แผนงานเคหะชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(แบบ ผ.02)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.2 แผนงานเคหะชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(แบบ ผ.01)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(แบบ ผ.01)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.01)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.01)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.01)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.01)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.01)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.01)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.01)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-13
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-14
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-15
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-16
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-17
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-18
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

(แบบ ผ.02)

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่
โครงการ

2-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์ /
เหตุผลความจาเป็น

1 โครงการอบรมและทัศนศึกษา 1. เพื่อให้ผู้นาชุมชน ประชาชน
ดูงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561

ปี 2562

จัดอบรมและดูงานของคณะ

500,000

500,000

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
500,000

500,000

ปี 2565
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 ครั้ง/ปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้นาชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ

มีความรู้ ความเข้าใจและศรัทธา

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

และศรัทธาแนวความคิดเศรษฐกิจ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้นาชุมชน อปพร. อสม. และ

พอเพียง

2. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดใี นการ

เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

2.ผู้นาชุมชนน้อมนาแนวคิด

ดาเนินชีวติ แบบเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาชีวิต

3. เพื่อให้ อสม. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของตน ของคนในครอบครัว

เพิ่มพูนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์

และชุมชนให้ดขี ึ้น

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม 1. เพื่อให้กลุ่มอาชีพมีรายได้

ส่งเสริม สนับสนุน อุดหนุน

อาชีพในเขตเทศบาลตาบล

เพียงพอต่อการยังชีพ

กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตาบล

หนองบัวลาย

2. เพื่อส่งเสริมสร้างทักษะในการ หนองบัวลาย

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

กลุ่มอาชีพ

1. กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนา

ภายในเขตฯ ทักษะฝีมอื และมีรายได้เพียงพอ
ต่อการยังชีพ

(ชุมชนนาเจริญ) (ชุมบัวลายยั่งยืน)พัฒนาฝีมอื

2. กลุ่มอาชีพมีความรักความ

(ชุมชนนาสวรรค์)

สามัคคีในหมู่คณะ

3. เพื่อให้กลุ่มอาชีพเกิดความรัก
ความสามัคคี

สานักปลัด

สานักปลัด

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน

(แบบ ผ.02)

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่
โครงการ

2-2
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 โครงการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ /
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

เพื่อส่งเสริม กิจกรรมโครงการ

ดาเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

300,000

300,000

300,000

300,000

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

300,000 ประชาชนดาเนินชีวิตประชาชน ได้น้อมนาแนวปรัชญา

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตเทศบาลตามความเหมาะสม

สานักปลัด

ตามแนวปรัชญาฯ เศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กบั
ชีวิตประจาวันตามความเหมาะสม

รวม

3 โครงการ

-

-

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

900,000

-

-

-

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ /
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561

(แบบ ผ.02)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ /
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561

(แบบ ผ.01)
งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

(แบบ ผ.01)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.01)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.01)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.01)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.01)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.01)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.01)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.01)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-13
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-14
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-15
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-16
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-17
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-18
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลย์อย่างยั่งยืน
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชุมชน
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์ /
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการให้ความรู้ในการรักษา เพือ่ ห้ประชาชนมีความรู้และตระหนัก 1. จัดอบรมสร้างจิตสานึกประชาชน

ปี 2561

ปี 2562

100,000

100,000

(แบบ ผ.02)

3-1

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2565

100,000 จานวนผู้เข้ารับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความรู้ดา้ นการ

กองสาธารณสุขฯ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ถึงความสาคัญของการอนุรกั ษ์ทรัพ-

จานวน 100 คน

การอบรม 100 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ล้อม

2. ทาเอกสารเผยแพร่ประชาสสัมพันธ์

คน

ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
ชาติ จานวน 1,000 แผ่น

2

โครงการหน้าบ้านน่ามอง

1. เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาความ 1. จัดกิจกรรมทาความสะอาดและ
สะอาดบริเวณหน้าบ้านและภายใน

ตกแต่งหน้าบ้านภายในชุมชน

บ้านของตนเอง

เดือนละ 1 ครั้ง

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000 ชุมชนภายใน
เขต 8 ชุมชน

3

คัดแยกขยะมูลฝอย

ในการจัดการมูลฝอยที่แหล่งกาเนิด

2. ชุมชนภายในเขตสะอาด

ชุมชน จานวน 1 ครั้ง

โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ 1. เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ จัดฝึกอบรมประชาชนในการ

และเป็นระเบียบเรียบร้อย
50,000

50,000

50,000

50,000

คัดแยกขยะมูลฝอย จานวน 100 คน และ

2.เพือ่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ จัดกิจกรรมรณรงค์การจัดการ

4

ในการคัดแยกขยะมูลฝอยที่บา้ น

มูลฝอย 1 ครั้ง / ปี

โครงการธนาคารวัสดุรไี ซเคิล

เพือ่ ส่งเสริมการลดปริมาณมูลฝอย

จัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิล

ในชุมชน/ในโรงเรียน

รีไซเคิลในโรงเรียนและชุมชน

จานวน 1 ชุมชน / ปี

ในการรักษาความสะอาด
บ้านตนเอง

2. เพือ่ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบ 2. จัดประกวดหน้าบ้านน่ามองแต่ละ
ร้อย ภายในชุมชนในเขต

1.ประชาชนให้ความร่วมมือ กองสาธารณสุขฯ

50,000 ประชาชนในเขตฯ 1. ปริมาณมูลฝอยในเขต
ร้อยละ 75 มี

เทศบาลฯ ลดลง

ความรู้ฯ

2. ประชาชนมีสว่ นร่วมใน

กองสาธารณสุขฯ

การจัดการมูลฝอย
15,000

15,000

15,000

15,000

15,000 ชุมชนในเขต

1. ปริมาณมูลฝอยลดลง

จานวน 3 แห่ง 2. เป็นการส่งเสริมการคัด
แยกขยะมูลฝอย

กองสาธารณสุขฯ

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลย์อย่างยั่งยืน
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชุมชน
ที่

โครงการ

5 โครงการชุมชนปลอดขยะ

วัตถุประสงค์ /
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพือ่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ จัดตั้งชุมชนปลอดขยะ

ปี 2561
60,000

ปี 2562
60,000

(แบบ ผ.02)

3-2

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
60,000

60,000

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

60,000 ชุมชนในเขตเทศ 1. ประชาชนมีสว่ นร่วมในการ กองสาธารณสุขฯ

จัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง

ในเขตเทศบาล ปีละ

บาล จานวน 3

จัดการขยะตั้งแต่ตน้ ทาง

2. เพือ่ สร้างจิตสานึกในการอนุรกั ษ์

1 ชุมชน

ชุมชน

2. ประชาชนมีจติ สานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน

6 โครงการจัดตั้งและอบรมกลุ่ม เพือ่ ให้เกิดกลุ่มดาเนินกิจกรรม
อาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
7 โครงการอบรม ทาปุ๋ยหมัก
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์

กลุ่มฯ จานวน 1 กลุ่ม

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000 อาสาสมัคร

จานวน 100 คน

มีกลุ่มดาเนินกิจกรรมทาง

กองสาธารณสุขฯ

จานวน 100 คน ด้านสิ่งแวดล้อม

เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัด

จัดอบรมประชาชนผู้สนใจ

แยกมูลฝอยอินทรีย์มาทาปุย๋

และเกษตรกร จานวน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ร้อยละ 50 ของ 1. ปริมาณมูลฝอยอินทรีย์

กองสาธารณสุขฯ

ขยะอินทรียล์ ดลง ลดลง

50 คน / ปี

2.มีการใช้ประโยชน์จาก
มูลฝอยอินทรียเ์ พิ่มขึ้น

8 โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพือ่ เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่สีเขียวในเขตเทศบาลและ
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เนื่องในวันสาคัญของชาติ

จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูก

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 เพิ่มพื้นที่สเี ขียว มีพื้นที่สเี ขียวเพิ่มมากขึ้น

ต้นไม้ 3 ครั้ง

เนื่องในวันสาคัญ

ร้อยละ 5 ของ

ช่วยลดภาวะโลกร้อน และ

พื้นที่ทั้งหมด

เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร

กองสาธารณสุขฯ

ธรรมชาติและสิ่แวดล้อม

รวม

8 โครงการ

-

-

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

-

-

-

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

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลย์อย่างยั่งยืน
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์ /
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

(แบบ ผ.02)

1-16
ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลย์อย่างยั่งยืน
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์ /
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

(แบบ ผ.01)

1-16
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลย์อย่างยั่งยืน
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์ /
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

(แบบ ผ.01)

1-16
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………

(แบบ ผ.01)

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชุมชน

1-6
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์ /
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-7
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-8
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-9
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-10
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-11
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-12
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-13
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-14
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-15
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ยุทธศาสตร์จงั หวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการนา้ อย่างบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลย์อย่างยั่งยืน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์ /
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

(แบบ ผ.01)

1-16
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-17
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-18
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการจัดซื้อแผ่นความร้อน เพื่อมีอปุ กรณ์ ในการซ่อมท่อ จัดซื้อแผ่นความร้อนเชื่อมท่อ
ซ่อมท่อ HDPE

HDPE ของท่อส่งน้าประปา

(แบบ ผ.02)

ปี 2561
16,000

ปี 2562
16,000

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
16,000
16,000

ปี 2565
16,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 ชุด

HDPE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีเครื่องมืออุปกรณ์การ

4-22
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการประปา

ซ่อมท่อที่มปี ระสิทธิภาพ

ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว
สามารถเชื่อมท่อตั้งแต่ขนาด
16 - 160 มม.

2 โครงการดูแลควบคุมระบบการ เพื่อให้การบริการงานผลิตและ ผลิตน้าประปาที่มคี ุณภาพและ
ผลิตน้าประปา

จาหน่ายน้าประปามีคุณภาพ

3 โครงการเปลี่ยนทรายกรองน้า เพื่อให้น้าประปาสะอาดได้
ระบบผลิตน้าประปา(ระบบเดิม)มาตรฐานคุณภาพที่ดี

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

น้าประปามี ประชาชนจะได้ใช้น้า
คุณภาพ

เพียงพอในการบริการประชาชน

อุปโภคบริโภคที่สะอาด

และตรวจวัดคุณภาพน้าประปา

และได้มาตรฐานและทาให้

พร้อมจัดซื้อวัสดุสาหรับใช้ในการ

ระบบการผลิตน้าประปา

ผลิตน้าประปาฯลฯ

มีความคงทนถาวร

ดาเนินการเปลี่ยนทรายกรองน้า
ระบบผลิตประปา

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

กองการประปา

น้าประปา ประชาชนได้ใช้น้าประปา
สะอาดได้ ที่ใส สะอาด ได้มาตรฐาน
มาตรฐาน

กองการประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
4 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้า

เพื่อใช้ในการผลิตน้าประปา

จัดซื้อเครื่องสูบน้าขนาด

(แบบ ผ.02)

ปี 2561

ปี 2562

400,000

400,000

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
400,000

400,000

ปี 2565
400,000

และจาหน่ายน้าประปามีคุณภาพ Motor 11 kw
Speed 1450 rpm

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

น้าประปา

ประชาชนได้ใช้น้าประปา

สะอาดได้

ที่ใส สะอาด ได้มาตรฐาน

มาตรฐาน

อย่างทั่วถึง

ขุดลอกบ่อ

ทาให้รองรับตะกอนที่

ตกตะกอน

ระบายออกมาได้มากกว่า

4-23
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการประปา

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

5 โครงการขุดลอกบ่อตกตะกอน ขุดลอกบ่อเดิมที่ตื้นเขินให้
กว้างและลึกมากกว่าเดิมแบ่ง

ขุดลอกบ่อตกตะกอนระบบ

20,000

20,000

20,000

20,000

ผลิตน้าประปา

20,000

ระดับตะกอนให้เห้นเด่นชัดเพื่อ

เดิมทาให้บ่อตกตะกอน

ให้การระบายตะกอนเป็นไป

ไม่ตื้นเขิน

กองการประปา

ด้วยความสะดวก

6 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัตงิ านเทศบาล

1. เพื่อปฏิบัตหิ น้าที่ ที่กองการประปา

จานวน 4 อัตรา

374,400

374,400

374,400

374,400

374,400 บริการประชาชนการปฏิบัตงิ านของเทศบาล
ได้ไม่น้อยกว่า มีประสิทธิภาพ เกิด
ร้อย 95 ของพื้นทีประโยชน์
่
แก่ประชาชน

กองการประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2561
7 โครงการซ่อมแซมเครื่องผลิต เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้าดิบและ
ซ่อมตู้ควบคุมพร้อมระบบปั้มจ่าย 300,000
ครอรีนไดออกไซด์

8 โครงการซ่อมแซมชุดวัดค่า

9

10

300,000

300,000

300,000

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

300,000 น้าประปาสะอาด ประชาชนได้ใช้น้าประปา

4-24
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการประปา

ได้มาตรฐาน ที่ใส สะอาด และได้มาตรฐาน

เพื่อให้น้าประปาสะอาด

เปลี่ยนอุปกรณ์วดั ค่าและหัววัดค่า

และควบคุม PH

มีมาตรฐาน คุณภาพดี

PH จานวน 3 ชุด

โครงการเปลี่ยนปัม้ เครื่องจ่ายสาร

เพื่อให้น้าประปาสะอาด

เปลี่ยนปั้มเครื่องจ่ายสารเคมี

เคมี

มีมาตรฐาน คุณภาพดี

จานวน 12 เครื่อง

โครงการซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้า เพื่อให้น้าประปาสะอาด

11 โครงการขยายเขตประปาไปยัง เพื่อมีระบบประปา รองรับ

เปลี่ยนอุปกรณ์ที่มอี ายุการใช้งาน

200,000

200,000

200,000

200,000 น้าประปาสะอาด ประชาชนได้ใช้น้าประปา

กองการประปา

ได้มาตรฐาน ที่ใส สะอาด และได้มาตรฐาน
500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 น้าประปาสะอาด ประชาชนได้ใช้น้าประปา

กองการประปา

ได้มาตรฐาน ที่ใส สะอาด และได้มาตรฐาน
100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 น้าประปาสะอาด ประชาชนได้ใช้น้าประปา

กองการประปา

ได้มาตรฐาน ที่ใส สะอาด และได้มาตรฐาน

วางท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว
ชั้น 13.5 ระยะทางไม่น้อยกว่า

หลังใหม่

280 เมตร

-

200,000

มานาน

สถานที่กอ่ สร้าง ร.ร.เทศบาล ร.ร.เทศบาลหลังใหม่

11 โครงการ

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

น้าใส

มีมาตรฐาน คุณภาพดี

รวม

(แบบ ผ.02)

-

112,000

112,000

112,000

112,000

112,000

1 ระบบ

มีน้าประปาใช้ในการ

กองการประปา

อุปโภค อย่างทั่วถึง

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

2,422,400

-

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.02)

ปี 2561

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

(แบบ ผ.01)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

(แบบ ผ.01)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

(แบบ ผ.01)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
4.2 แผนงานการพาณิชย์
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-1
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-9
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-10
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-11
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-12
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-13
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-14
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-15
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

(แบบ ผ.01)

ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 แผนงานเคหะละชุมชน
ที่
โครงการ

วัตถุประสงค์ /
เหตุผลความจาเป็น

(แบบ ผ.01)
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-16
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-17
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ …………………………………………
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่……………………………………………
ยุทธศาสตร์ที่……………………………
แผนงาน.................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ)

(แบบ ผ.01)

ปี 2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1-18
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
งบประมาณ
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
๑๗๐ โครงการอาหารเสริม (นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มี

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์

คุณภาพ

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล

62,000

หนองบัวลาย

๑๗๑ โครงการอาหารกลางวัน

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทาน จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบ 168,000
อาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณ

ตาบลหนองบัวลาย

ที่เพียงพอ

๑๗๒ โครงการอบรมและดูงาน

62,000

62,000

ปี 2565

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

62,000 นักเรียนมีสขุ ภาพ เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนา
บัวลายมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง

168,000

168,000

168,000

168,000 นักเรียนมีสขุ ภาพ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

อาหาร

เพื่อให้ครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมและดูงานของครูและ

ตัวชี้วัด
(KPI)

5-75
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

ร่างกาย แข็งแรง เด็กเล็กเทศบาลตาบลหนอง

ตาบลหนองบัวลาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

62,000

(แบบ ผ.02)

ร่างกาย แข็งแรง เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
มีสขุ ภาพ ร่างกายแข็งแรง
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

เพิ่มทักษะการสอน บุคลากรมีความสามารถและมี กองการศึกษา

ของครูและเจ้าหน้าที่ ที่

มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประสบการณ์ในการ

เกี่ยวข้อง

ศึกษา

ดาเนินงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
งบประมาณ
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

๑๗๓ โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน

100,000

เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน

การสอนเพื่อใช้ในศูนย์พัฒนา เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็ก

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อ 100,000 100,000

100,000

100,000

(แบบ ผ.02)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เด็กเล็กมีสื่อการเรียนรู้อย่าง

5-76
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

ของนักเรียน หลากหลายเหมาะสมกับวัย

ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

2. เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา

๑๗๔ โครงการเยี่ยมบ้าน และ

เพื่อให้ครูและผู้ปกครองร่วมใจกัน เยี่ยมบ้านเด็กเล็กที่เข้าเรียน

นิเทศติดตามเด็กนักเรียน

ช่วยเหลือเด็กเล็กอย่างเป็นระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000 ความพร้อมของ 1.เด็กเล็กได้รับการพัฒนา
นักเรียน

อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

และต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้

2.ผู้ปกครองเห็นความสาคัญ

เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

ของการเตรียมความพร้อม

และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
งบประมาณ
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
๑๗๕ โครงการพัฒนาหลักสูตร 1. ปรับวิสยั ทัศน์และแผนพัฒนา ผู้สอนร้อยละ 80 มีความรู้ตรง 2,000
2,000
2,000
2,000
สถานศึกษา
การศึกษาไทยของโรงเรียนอนุบาล กับสาระศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(แบบ ผ.02)

ปี 2565
2,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การเรียนการสอน 1.ทางโรงเรียนพัฒนาหลักสูตร

5-77
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

เพิ่มประสิทธิภาพ สถานศึกษาและมาตรฐานช่วงชั้น
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

เทศบาลหนองบัวลายและโรงเรียน

ของหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง

เทศบาลหนองบัวลาย

กับศักยภาพของนักเรียน

2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

2.ผู้สอนมีความรู้ตรงกับสาระ

สถานศึกษา และมาตรฐานช่วงชั้น

เรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย

ของหลักสูตรและมาตรฐานช่วงชั้น

3.ผู้สอนพัฒนาการเรียน

ของหลักสูตร ให้มคี วามสอดคล้อง

การสอนให้มีคุณภาพ

กับศักยภาพของนักเรียน

4.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ดขี ึ้น

๑๗๖ โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. ติดตามและตรวจสอบการเขียน ครูและบุคลากรโรงเรียนใน

การเรียนการสอน (การ
เขียนแผน)

แผนให้สอดคล้องกับหลักสูตร
2. ฝึกอบรมครูและผู้ดูแลเด็กเล็กใน
การเขียนแผน

สังกัดเทศบาลตาบล
หนองบัวลาย
1. ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

มาตรฐานการศึกษา ครูเขียนแผนการจัด
เพิ่มยิ่งขึ้น

ประสบการณ์ตามเนื้อหา
หลักสูตรแกนกลาง

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
งบประมาณ
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
๑๗๗ โครงการงานเทศบาล
1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
มีผู้ปกครอง เด็ก และประชาชน 10,000 10,000
10,000 10,000
วันคริสต์มาสและวันขึ้นปี ประเพณีและวัฒนธรรม ในวัน โดยทั่วไปเข้าร่วมงานเทศบาล
ใหม่ของเด็กเล็กและเด็ก คริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
คริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
นักเรียน

2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดค่านิยมที่ดงี ามนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(แบบ ผ.02)

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10,000 เรียนรู้ประเพณีและ 1.เด็กและเยาวชน

ร่วมทั้งผู้ที่มา

วัฒธรรมเพิ่มขึ้น ร่วมงาน ได้เรียนรู้ประเพณีและ
วัฒนธรรม ในวันคริสต์มาสและวัน
ขึ้นปีใหม่ที่ถกู ต้องเกิดค่านิยมที่ดงี าม

3.เพื่อเป็นการสืบสาน สร้างสรรค์ เทศบาลหนองบัวลาย ได้มสี ว่ นร่วม
วัฒนธรรม ประเพณี ทั้งของไทย ในการจัดงาน

2.นักเรียนมีสุนทรียภาพและ

และสากล

ลักษณะนิสัยด้านนันทนาการและมี

4.เพื่อให้นักเรียนสนใจและ

ความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง

แสวงหาความรู้จากการจัด

เหมาะสม

กิจกรรมภายในโครงการ
5.เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจ
และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในกิจกรรมต่างๆ
6.เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง ครู และ
นักเรียน

5-78
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
งบประมาณ
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

๑๗๘ โครงการพัฒนาบุคลากร

10,000 ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น มีบุคลากรที่มคี ุณภาพ

เพื่อให้บุคลากรของศูนย์พัฒนา

ครูจานวน 1 คน

10,000

10,000

10,000

10,000

(แบบ ผ.02)

เด็กเล็ก เข้ารับการอบรมเพื่อ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5-79
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ศูนย์พฒ
ั นาฯ

มากขึ้น

พัฒนาตนเอง

๑๗๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ติดตั้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

ติดตั้งซ่อมแซมระบบ

สาธารณูปโภคศูนย์พัฒนา

ระบบน้าประปาให้มใี ช้อย่าง

ไฟฟ้า ระบบน้าประปา

เด็กเล็ก

ทั่วถึงและปลอดภัย

๑๘๐ โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๘๑ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อยู่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

น่าอยู่ น่าเรียน เด็กได้อยู่ในสภาพแวดล้อม

ศูนย์พฒ
ั นาฯ

ที่ดขี ึ้นร่มรื่นน่าอยู่

ในสภาพแวดล้อมที่ดี ร่มรื่นน่าอยู่
เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์มใี ห้โดดเด่น นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๘๒ โครงการพัฒนาหลักสูตร/

พร้อมใช้งานคุ้มค่า มีระบบไฟฟ้า ระบบน้าประปา ศูนย์พฒ
ั นาฯ

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี

ศูนย์พฒ
ั นาฯ

อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
ปรับปรุงหลักสูตรของ ศพด.

ศพด. มีหลักสูตรเหมาะสม

จัดทาแผนการจัด

ให้มคี วามเหมาะสม สอดคล้อง

กับบริบทของชุมชน

ประสบการณ์สาหรับเด็ก

กับมาตรฐาน

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

มาตรฐาน สมศ. ศพด. มีหลักสูตรเหมาะสม ศูนย์พฒ
ั นาฯ
กับบริบทของชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
งบประมาณ
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
๑๘๓ โครงการแปรงฟันหลัง
เด็กมีสขุ ภาพอนามัยที่แข็งแรง เด็กจานวน ๔๐ คน
5,000 5,000
5,000
5,000
รับประทานอาหารกลางวัน

๑๘๔ โครงการสารสัมพันธ์
(เยี่ยมบ้าน)

(แบบ ผ.02)

ปี 2565
5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีสขุ อนามัยที่ดี

สมบูรณ์
เพื่อรับทราบข้อมูลเด็กเป็นราย

เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กมีร่างกายแข็งแรง
เจริญเติบโตตามวัย

5-80
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ศูนย์พัฒนาฯ

ข้อมูลของเด็ก เพื่อประสานความร่วมมือ ศูนย์พฒ
ั นาฯ

ระหว่างผู้ปกครองและครู

บุคคลรวมทั้งรับทราบรับฟัง
ปัญหาต่างๆ

๑๘๕ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่
๑๘๖ โครงการจัดซื้อ จัดจ้าง

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

ใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กได้รับความรู้ เด็กได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ ศูนย์พฒ
ั นาฯ
นอกชั้นเรียน

เพื่อจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ไว้ใช้ใน

ค่าวัสดุสานักงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอ

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุกอ่ สร้าง
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ใกล้ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ั ฑ์ใช้อย่าง
ปฏิบัตงิ านอย่างมี มีวัสดุ ครุภณ
ประสิทธิภาพ

เพียงพอ

ศูนย์พฒ
ั นาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
งบประมาณ
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
๑๘๗ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมปิ ัญญา เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5,000 5,000
5,000
5,000
ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

188 โครงการ

ปี 2565
5,000

ท้องถิ่นของชุมชน

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
เด็กได้รบั ความรู้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กรู้จกั อนุรักษ์ภูมปิ ัญญา

5-81
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ศูนย์พฒ
ั นาฯ

จากภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ท้องถิ่นของชุมชน

๑๘๘ โครงการเด็กไทยก้าวสู่อาเซียน เพื่อให้เด็กรู้จกั ประเทศในอาเซียน เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รวม

(แบบ ผ.02)

-

5,000

5,000

5,000

5,000

31,165,390 31,165,390 31,165,390 31,165,390

5,000

31,165,390

เด็กได้รบั ความรู้

-

รู้จกั ประเทศในอาเซียน

-

ศูนย์พฒ
ั นาฯ

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
105 โครงการทัศนศึกษาของเด็ก
โรงเรียนอนุบาล ระดับ อ.3

1. เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการครบ เด็กเล็กและผู้ปกครองเดินทาง
ทุกด้าน

40,000

(แบบ ผ.02)

ปี 2562
40,000

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
40,000

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

40,000 พัฒนาการเด็ก

1. เกิดความรักความเข้าใจ

ปี 2565

ไปศึกษาในแหล่งเรียนรู้ตา่ ง ๆ

นักเรียน

5-56
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ในครอบครัว

ร.ร.อนุบาล

2. เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เด็กเล็ก

2. เด็กได้รับการพัฒนาด้านอารมณ์

ระดับ อ.3 เดินทางไปทัศนศึกษา

สังคม จิตใจ และสติปัญญา

ในแหล่งเรียนรู้ตา่ ง ๆ
106 โครงการวันแสดงผลงานเด็ก

107 โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครบ นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ทุกด้าน

เทศบาลหนองบัวลาย

1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล

ระหว่างแม่และลูก

เทศบาลหนองบัวลาย

9,815

5,000

9,815

5,000

9,815

5,000

9,815

5,000

9,815

5,000

ผลสัมฤทธิ์ของ

ผู้ปกครองและชุมชนมีสว่ นร่วม ร.ร.อนุบาล

นักเรียน

ในการจัดการศึกษา

ก่อให้เกิด

1. เกิดความรักความผูกพันใน

ความรักความผูกพันธ์ ครอบครัว

2. เพื่อให้เด็กเล็กตระหนักถึง

2. ครอบครัวเข้มแข็งทาให้สงั คม

ความสาคัญของผู้มพี ระคุณ

เข้มแข็ง

ร.ร.อนุบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
108 โครงการวันพ่อแห่งชาติ

109 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล

ระหว่างพ่อและลูก

เทศบาลหนองบัวลาย

5,000

(แบบ ผ.02)

ปี 2562
5,000

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
5,000

5,000

ปี 2565
5,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5-57
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความรักความผูกพัน1.ธ์ เกิดความรักความผูกพันใน
ครอบครัว

2. เพื่อให้เด็กเล็กตระหนักถึง

2. ครอบครัวเข้มแข็งทาให้สงั คม

ความสาคัญของผู้มพี ระคุณ

เข้มแข็ง

เพื่อส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนมี นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม

ร.ร.อนุบาล

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

เทศบาลหนองบัวลาย

เด็กมีคุณธรรม

คุณธรรม จริยธรรม

จริยธรรม

ค่านิยม ในการปฏิบัตติ น

กองการศึกษา

ที่ดงี าม
110 โครงการวันไหว้ครู

เพื่อส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนมี นักเรียนโรงเรียนอนุบาล

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

ความกตัญญู กตเวทีเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม

ร.ร.อนุบาล

ค่านิยม ในการปฏิบัตติ น

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ เทศบาลหนองบัวลาย
ดีงาม
111 โครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
หนองบัวลาย

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มี

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

คุณภาพ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
หนองบัวลาย

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000 นักเรียนมีสขุ ภาพ เด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล กองการศึกษา
ร่างกาย แข็งแรง เทศบาลหนองบัวลายมีสขุ ภาพ
ร่างกายแข็งแรง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
112 โครงการอาหารกลางวัน

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทาน จ้างเหมาบุคคลภายนอกประกอบ 500,000

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

อาหารครบ 5 หมู่ ในปริมาณ

หนองบัวลาย

ที่เพียงพอ

113 โครงการอบรมและดูงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

500,000

500,000

500,000 นักเรียนมีสขุ ภาพ เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ร่างกายแข็งแรง

เพื่อให้ครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมและดูงานของครูและ

50,000

เกี่ยวข้อง

ศึกษา

เทศบาลหนองบัวลาย

เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน

จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อ 50,000

เพื่อใช้ในโรงเรียนอนุบาล

ใช้ในโรงเรียนอนุบาล

อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย เทศบาลหนองบัวลาย

ปี 2565

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

5-58
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

ร่างกาย แข็งแรง เทศบาลหนองบัวลายมีสุขภาพ

มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนอนุบาล

การสอนเพื่อใช้ในโรงเรียน

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

อาหาร

ของครูและเจ้าหน้าที่ ที่
114 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน

(แบบ ผ.02)

50,000

50,000

50,000

50,000

เพิ่มทักษะการสอน บุคลากรมีความสามารถและมี

ร.ร.อนุบาล

ประสบการณ์ในการดาเนินงาน

50,000

50,000

50,000

50,000

ประสิทธิภาพ 1. เด็กเล็กมีสื่อการเรียนรู้อย่าง
ของนักเรียน

เทศบาลหนองบัวลาย

ร.ร.อนุบาล

หลากหลายเหมาะสมกับวัย
2. เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญา

115 โครงการเยี่ยมบ้าน และ
นิเทศติดตามเด็กนักเรียน

เพื่อให้ครูและผู้ปกครองร่วมใจกัน เยี่ยมบ้านเด็กเล็กที่เข้าเรียน

6,000

ช่วยเหลือเด็กเล็กอย่างเป็นระบบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย

6,000

6,000

6,000

6,000

ความพร้อมของ

1.เด็กเล็กได้รับการพัฒนาอย่าง

นักเรียน

ถูกต้องและต่อเนื่อง

และต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้

2.ผู้ปกครองเห็นความสาคัญของ

เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

การเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก

และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ก่อนวัยเรียน

ร.ร.อนุบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
116 โครงการงานเทศบาล

(แบบ ผ.02)

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เรียนรู้ประเพณีและ1.เด็กและเยาวชน ร่วมทั้งผู้ที่มา

1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้

มีผู้ปกครอง เด็ก และประชาชน 10,000

วันคริสต์มาสและวันขึ้นปี

ประเพณีและวัฒนธรรม ในวัน

โดยทั่วไปเข้าร่วมงานเทศบาล

ใหม่ของเด็กเล็กและเด็ก

คริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

คริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

นักเรียน

2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดค่านิยมที่ดงี าม นักเรียนโรงเรียนอนุบาล

ขึ้นปีใหม่ที่ถกู ต้องเกิดค่านิยมที่ดี

3.เพื่อเป็นการสืบสาน สร้างสรรค์ เทศบาลหนองบัวลาย ได้มสี ว่ นร่วม

งาม

วัฒนธรรม ประเพณี ทั้งของไทย

2.นักเรียนมีสุนทรียภาพและ

ในการจัดงาน

10,000

วัฒธรรมเพิ่มขึ้น ร่วมงาน ได้เรียนรู้ประเพณีและ
วัฒนธรรม ในวันคริสต์มาสและวัน

และสากล

ลักษณะนิสัยด้านนันทนาการและมี

4.เพื่อให้นักเรียนสนใจและ

ความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง

แสวงหาความรู้จากการจัด

เหมาะสม

กิจกรรมภายในโครงการ
5.เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจ
และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในกิจกรรมต่างๆ
6.เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างชุมชน ผู้ปกครอง ครู และ
นักเรียน

5-59
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.อนุบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
117 โครงการคณะกรรมการ

1.เพื่อให้มกี ารกระจายอานาจการ 1.ครูและผู้บริหารโรงเรียน

สถานศึกษาร่วมพัฒนาโรงเรียน บริหาร และการจัดการศึกษา

118 โครงการก่อสร้างห้องน้า

20,000

(แบบ ผ.02)

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

พัฒนาศักยภาพมากขึ้น 1.มีการกระจายอานาจในการ

2.คณะกรรมการสถานศึกษา

บริหารและการจัดการศึกษา

2.เพื่อให้มกี ารบริหารเชิงกลยุทธ์ ร่วมพัฒนาโรงเรียน

2.มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และ

และใช้หลักการมีสว่ นร่วม

ใช้หลักการมีส่วนร่วม

3.เพื่อให้คณะกรรมการ

3.คณะกรรมการสถานศึกษา

สถานศึกษาร่วมพัฒนาโรงเรียน

ได้ร่วมพัฒนาโรงเรียน

4.เพื่อให้มรี ูปแบบการบริหารงาน

4.มีรูปแบบการบริหารที่มุ่ง

ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์

ผลสัมฤทธิ์

5.เพื่อให้มกี ารตรวจสอบและถ่วงดุล

5.มีการตรวจสอบและถ่วงดุล

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทาง เด็กนักเรียนและครู มีห้องน้าและ 300,000

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล การศึกษา มีห้องสุขา ห้องน้าได้ ห้องสุขาห้องน้าที่ได้มาตรฐาน
หนองบัวลาย
มาตรฐาน (ส้วมมาตรฐาน แบบ 6 ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
ที่/27 เนื้อที่ 26.37 ตรม.)

300,000

300,000

300,000

300,000

ห้องน้ามีมากขึ้น

เด็กนักเรียนและครู มีห้องน้า
และห้องสุขาที่ถกู สุขลักษณะ
และมีห้องน้าเพียงพอ

5-60
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา
ร.ร.เทศบาลฯ

กองการศึกษา
ร.ร.อนุบาลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
119 โครงการปรับปรุงหลักสูตร 1. ปรับวิสยั ทัศน์และแผนพัฒนา ผู้สอนร้อยละ 80 มีความรู้ตรง 20,000
สถานศึกษา
การศึกษาไทยของโรงเรียนอนุบาล กับสาระ

(แบบ ผ.02)

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

20,000

20,000

20,000

5-61
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ปี 2565
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
การเรียนการสอน 1.ทางโรงเรียนพัฒนาหลักสูตร ร.ร.อนุบาล
เพิ่มประสิทธิภาพ สถานศึกษาและมาตรฐานช่วงชั้น
เพิ่มมากยิ่งขึ้น

เทศบาลหนองบัวลายและโรงเรียน

ของหลักสูตรให้มคี วามสอดคล้อง

เทศบาลหนองบัวลาย

กับศักยภาพของนักเรียน

2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

2.ผู้สอนมีความรู้ตรงกับสาระ

สถานศึกษา และมาตรฐานช่วงชั้น

เรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย

ของหลักสูตรและมาตรฐานช่วงชั้น

3.ผู้สอนพัฒนาการเรียนการสอน

ของหลักสูตร ให้มคี วามสอดคล้อง

ให้มคี ุณภาพ

กับศักยภาพของนักเรียน

4.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ดขี ึ้น

120 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. ติดตามและตรวจสอบการเขียน ครูและบุคลากรโรงเรียนใน

การเรียนการสอน (การ แผนให้สอดคล้องกับหลักสูตร สังกัดเทศบาลตาบล
เขียนแผน)
2. ฝึกอบรมครูและผู้ดแู ลเด็กเล็กในหนองบัวลาย
การเขียนแผน

โรงเรียนอนุบาลฯ

1,679,103 1,679,103 1,679,103

1,679,103

1,679,103 มาตรฐานการศึกษา ครูเขียนแผนการจัด
เพิ่มยิ่งขึ้น

ประสบการณ์ตามเนื้อหา
หลักสูตรแกนกลาง

ร.ร.อนุบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
121 โครงการสนับสนุน
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาสนับสนุนค่าใช้จา่ ยตามโครงการ 240,850
ค่าใช้จ่ายในการจัด
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
ขั้นพื้นฐาน ที่มคี ุณภาพและ
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
อนุบาลจนจบการศึกษา มาตรฐานที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน จบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ขั้นพื้นฐาน
(โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลหนองบัวลาย)

(แบบ ผ.02)

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

250,000

250,000

250,000

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

250,000 การเรียนการสอน 1. นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียน
มีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากได้รับการสนับสนุนหนังสือ
มากยิ่งขึ้น

5-62
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.อนุบาล

เรียนและเครื่องแบบนักเรียนครบ
ทุกคน

โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จา่ ยใน นักเรียนโรงเรียนอนุบาล

2. สถานศึกษาสามารถจัดการ

รายการพื้นฐานให้ ได้แก่ ค่าจัดการเทศบาลหนองบัวลาย

เรียนการสอนและจัดกิจกรรม

เรียนการสอน หนังสือเรียน

(ปีงบประมาณ 2558 : จ่าย

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมี

อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ

จากเงินอุดหนุน จานวน

ประสิทธิภาพมากขึ้น

นักเรียน และกิจกรรมพัฒนา

436,800 บาท)

คุณภาพผู้เรียน

122 โครงการส่งเสริมทักษะทาง

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่ง

คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 ความรู้ความสามรถ นักเรียนได้แสดงออกซึ่ง

วิชาการของโรงเรียนอนุบาล

ความรู้ความสามารถของแต่ละ

นักเรียน

เทศบาล

บุคคลและแสดงผลงานของ

บุคคลและแสดงผลงานนักเรียน

นักเรียนและครู

และครู

เพิ่มขึ้น

ความรู้ความสามารถของแต่ละ

ร.ร.อนุบาลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
123 โครงการจัดกิจกรรมช่วงปิด

เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับเด็ก

8,000

(แบบ ผ.02)

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

10,000

10,000

10,000

10,000

ภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด เทศบาลหนองบัวลายได้รับความรู้ นักเรียน เช่น เข้าค่ายเรียนเสริมภาษา
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย

และทักษะเพิ่มเติม

ภาษาอังกฤษพาเพลิน

124 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน

ตัวชี้วัด
(KPI)

นักเรียนมีความรุ้ เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด ร.ร.อนุบาลฯ
เพิ่มขึ้น

และกิจกรรมอื่น ๆ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลหนองบัวลายได้รับความรู้
และทักษะเพิ่มเติม

1. โรงเรียนอนุบาล

เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกาลังกาย

นักเรียน ร.ร.อนุบาลฯ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

สุขภาพแข็งแรง นักเรียนได้ออกกาลังกายให้มี ร.ร.อนุบาลฯ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนอง ให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์

บัวลาย และกีฬาอนุบาล

แข็งแรง

125 โครงการปรับปรุงสนาม
เด็กเล่นภายนอกอาคาร

5-63
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพือ่ ให้โรงเรียนมีสนามเด็กเล่นที่

ปรับปรุงสนามเด็กเล่นสาหรับ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

สุขภาพแข็งแรง โรงเรียนมีสนามเด็กเล่นที่

ปลอดภัยและถูกต้องตรงตามมาตรฐาน

เด็กนักเรียน จานวน 1 แห่ง

ปลอดภัยและถูกต้องตรงตาม

(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

มาตรฐาน

ร.ร.อนุบาลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
126 โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์

เพื่อจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงาม ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ของโรงเรียน

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล

น่าอยู่ น่าดู น่าเรียนและเอื้อต่อ

หนองบัวลาย

เรียนรู้

127 โครงการ Children Clean

128 โครงการจัดซื้อหนังสือเข้า
ห้องสมุด

ปี 2562
5,000

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
5,000

5,000

ห้องสมุดนักเรียนได้ใช้ห้องสมุด

5,000

โรงเรียนน่าอยู่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สภาพแวดล้อมสวยงามน่าอยู่

5-64
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.อนุบาลฯ

น่าดู น่าเรียนและเอื้อต่อการ
เรียนรู้

5,000

5,000

5,000

5,000

2. โรงเรียนเทศบาล

เพื่อให้ โรงเรียนมีหนังสือใน

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

อนุบาลฯ

เพื่อให้เด็กนักเรียนรักความสะอาด 1. โรงเรียนอนุบาล

(กิจกรรม 5 ส)

5,000

(แบบ ผ.02)

หนังสือ และเอกสารต่าง ๆ

5,000

โรงเรียนน่าอยู่

นักเรียนเรียนรู้จักรักษาความ

ร.ร.อนุบาลฯ

สะอาด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 แหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น นักเรียนรู้จกั การใช้ทรัพยากร
อย่างมีคุณค่า

ร.ร.อนุบาลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
129 โครงการจัดทาป้ายประชา

เพื่อให้โรงเรียนอนุบาลฯ มีป้ายประชาจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์

5,000

(แบบ ผ.02)

ปี 2562
5,000

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
5,000

5,000

ปี 2565
5,000

สัมพันธ์ของโรงเรียนอนุบาลฯ สัมพันธ์ที่ชดั เจนส่งข้อมูลข่าวสารให้กจบั านวน 1 ป้าย

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5-65
หน่วยงาน

ผู้ปกครองได้รับ มีป้ายประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน

ร.ร.อนุบาลฯ

ข่าวสารได้ทั่วถึง

ผู้ปกครองและนักเรียน

130 โครงการคุณหนูยคุ ใหม่หัวใจ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ประชาธิปไตย

นักเรียนชั้นอนุบาล

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000 จิตสานึกเรียนรู้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ระบอบ
ระบอบ

ระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้เด็ก
นักเรียนได้ฝกึ การเป็นผู้นาผู้ตาม

131 โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเรียนสิ่งต่างๆ

ประชาธิปไตยเด็กนักเรียนได้ฝึก

ร.ร.อนุบาลฯ

ประชาธิปไตย การเป็นผู้นาผู้ตาม

นักเรียน ร.ร.อนุบาลฯ

5,000

5,000

5,000

5,000

ภูมปิ ัญญาในท้องถิ่นของนักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน

5,000

เพิ่มทักษะนอก นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ
สถานที่

ร.ร.อนุบาลฯ

เพิม่ เติมจากการเรียนในห้องเรียน

ร.ร.อนุบาลฯ

132 โครงการจัดขบวนการเรียนรู้ใน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในวันสาคันัญกเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ
วันสาคัญทางศาสนา

ต่างๆ

ระดับชั้นอนุบาล 1-3

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000 มีคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนมีส่วนร่วมในการทา ร.ร.อนุบาลฯ

กิจกรรมทุกคน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
133 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
จัดการศึกษา

การศึกษา

(แบบ ผ.02)

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

สนับสนุนค่าใช้จา่ ยตามโครงการ 1,679,103 1,679,103 1,679,103

1,679,103

ปี 2565

มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

7,200

7,200

7,200

7,200

7,200

3.ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาห้องสมุด 100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

21,000

21,000

21,000

21,000

21,000

50,000

50,000

50,000

50,000

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
2.ค่าใช้จา่ ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ทั้ง 2 ระบบ
4. ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
6.ค่าใช้จา่ ยในการส่งเสริม
ในการจัดทาแผนพัฒนาการ
ศึกษาดีเด่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1,679,103 ศักยภาพเพิม่ มากขึ้น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร.ร.อนุบาลฯ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุง

ตัวชี้วัด
(KPI)

5-66
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
โครงการส่งเสริมศักยภาพการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน 7.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 200,000
จัดการศึกษา (ต่อ)
การศึกษา
อาคารเรียน
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์

(แบบ ผ.02)

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

200,000

200,000

200,000 ศักยภาพเพิม่ มากขึ้น เพือ่ ให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5-67
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.อนุบาลฯ

มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนก้าว

ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตห้อง 15,000

15,000

15,000

15,000

ทันเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์คอม

ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

-ครูแกนนา
134 โครงการปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์

15,000 ประสิทธิภาพการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการใช้งาน ร.ร.อนุบาลฯ
ใช้งาน

ได้ยาวนาน

พิวเตอร์ที่ชารุดโรงเรียนอนุบาล ฯ
135 โครงการจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนก้าว
ระบบอินเตอร์เน็ตและค่า

ทันเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตห้อง 15,000

15,000

15,000

15,000

คอมพิวเตอร์โรงเรียนอนุบาล ฯ

15,000 เทคโนโลยีที่ทันสมันยักเรียนก้าวทัน

ร.ร.อนุบาลฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สื่อสารอื่นๆ
136 โครงการจัดทาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา

เพือ่ ให้โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพ จัดทาระบบประกันคุณภาพภาย 20,000

การศึกษารองรับการประเมิน ในสถานศึกษา

20,000

20,000

20,000

20,000 มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนมีการจัดระบบประกัน ร.ร.อนุบาลฯ
คุณภาพภายในสถานศึกษารองรับ
การประเมิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
137 โครงการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน

138 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สุนทรียะทางศิลปะดนตรี

เพือ่ ให้ครูมีการพัฒนาการเรียนการสอนครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ

9,815

(แบบ ผ.02)

ปี 2562
9,815

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
9,815

9,815

แบบโครงงาน

เพือ่ ให้นักเรียนกล้าแสดงออกและ

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

9,815 นักเรียนมีพฒ
ั นาการ ครูมีการพัฒนาการเรียนการสอน
การเรียนที่ดี

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล ฯ

10,000

10,000

10,000

10,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5-68
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ได้เหมาะสมกับผู้เรียน

10,000 นักเรียนกล้าแสดงออกนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความ

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ร.ร.อนุบาลฯ

ร.ร.อนุบาลฯ

สามารถของแต่ละบุคคลและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

139 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

เพือ่ ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถ นักเรียนโรงเรียนอนุบาล ฯ

สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ

ในการแสดงออกทางความคิดสู่งาน

(แข่งขันทักษะวิชาการ)

วิชาการและ ความสามารถ

140 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนา

การศึกษาดีเด่น

การศึกษาดีเด่น

141 โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ

15,000

15,000

15,000

15,000 นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ

เพือ่ ใช่จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครอง คณะครูและนักเรียนโรงเรียน

ส่วนท้องถิ่นที่จัดทาแผนพัฒนา

15,000

10,000

10,000

10,000

10,000

อนุบาลฯ

เพือ่ ให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ

10,000 การบริหารเกิด
ประสิทธิภาพ

10,000

10,000

10,000

10,000

นักเรียนมีประสบการณ์ด้านการ
แข่งขันทักษะวิชาการมากขึ้น

โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา

ร.ร.อนุบาลฯ

ดีเด่นต่อไป

10,000 นักเรียนมีสุขภาพที่ดี นักเรียนสุขภาพในช่องปากที่ดี

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลหนอง

หนองบัวลาย มีช่องปากที่ดี

นักเรียนที่มีปญ
ั หาสุขภาพในช่องปาก

บัวลาย

เพือ่ ให้เด็กที่มีปัญหาสุขภาพในช่องปาก

ได้รบั การแก้ไข

ได้รับการแก้ไข

ร.ร.อนุบาลฯ

ร.ร.อนุบาลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
142

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกาลังกาย
ทักษะกีฬา และนันทนาการ

ให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และ

(จัดซื้ออุปกรณ์กฬี า)

จัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาสาหรับเด็กปฐมวัย

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล ฯ

5,000

(แบบ ผ.02)

ปี 2562
5,000

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
5,000

5,000

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

5,000 นักเรียนมีสุขภาพ
แข็งแรง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้ออกกาลังกายให้มี

5-69
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.อนุบาลฯ

สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
และมีอุปกรณ์กีฬาครบสะดวก
รวดเร็วในการทากิจกรรม

143

โครงการส่งเสริมสุขภาพและ

เพือ่ ให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพทุก นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ

อนามัยนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลฯ ภาคเรียน

144

145

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000 นักเรียนมีสุขภาพ

นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ร.ร.อนุบาลฯ

แข็งแรง

ระดับชั้นอนุบาล 1-3

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000 นักเรียนอ่านออก

นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้รกั การอ่าน ร.ร.อนุบาลฯ

โครงการรักการอ่าน

เพือ่ ให้ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่รู้รักการอ่าน เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯทุกคนร่วม

(ส่งเสริมเด็กเก่งและแก้ไข

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ข้อบกพร่องเด็กเรียนอ่อน)

เพือ่ ให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้

นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้

ด้วยตนเองและสามารถนาไปใช้ใน

ด้วยตนเองและสามารถนาไปใช้ใน

ชีวิตประจาวันได้

ชีวติ ประจาวันได้

เขียนได้

กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

โครงการเลี้ยงรับรองผู้มาเยี่ยม

เพือ่ ให้การบริหารงานเกิด

เป็นค่าเลี้ยงรับรองผู้มาเยี่ยมหรือศึกษา

หรือศึกษาดูงานของโรงเรียน

ความสะดวกและรวดเร็ว

ดูงานของโรงเรียนอนุบาลฯ

20,000

20,000

20,000

20,000

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

20,000 การปฏิบตั ิงานราบรื่น การบริหารงานเกิดความสะดวก

ร.ร.อนุบาลฯ

และรวดเร็ว

อนุบาลฯ

146 โครงการจ่ายค่าถ่ายเอกสาร วารสาร เพือ่ ให้การบริหารงานเกิด
แบบพิมพ์ค่าตักสิ่งปฏิกลู และอื่นๆ

ความสะดวกและรวดเร็ว

เป็นค่าถ่ายเอกสารวารสารแบบพิมพ์
ค่าตักสิ่งปฏิกลู และอื่นๆ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ความสะดวกรวดเร็ว การบริหารงานเกิดความสะดวก
และรวดเร็ว

ร.ร.อนุบาลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
147

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ

ในโรงเรียนอนุบาลฯ(อบรมการกราบ รู้จักค่านิยมที่ถกู ต้องเหมาะสม

ระดับชั้นอนุบาล 1-3

การไหว้ รับของจากผู้ใหญ่)

148 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

5,000

(แบบ ผ.02)

ปี 2562
5,000

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
5,000

5,000

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5,000 นักเรียนมีคุณธรรม นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมเป็น
จริยธรรม

5-70
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.อนุบาลฯ

คนดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

กับวัยเด็กเกิดการเรียนรู้

เพือ่ โรงเรียนมีอตั ลักษณ์ที่เน้นนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ

(อ่านออก เขียนได้ ยิ้มง่าย ไหว้สวย)

ระดับชั้นอนุบาล 1-3

เพือ่ ให้นักเรียนปฏิบัตติ นเป็นคนดี

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฯ

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000 นักเรียนมารยาทที่ดี นักเรียนมีความเป็นผู้นา และ

ร.ร.อนุบาลฯ

มีมารยาทที่ดี

หนองบัวลาย

149 โครงการคลินิกความดี

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000 ความซื่อสัตย์ สุจริต นักเรียนปฏิบตั ิตนเป็นคนดี

มีระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์ในตนเองระดับชั้นอนุบาล 1-3

ร.ร.อนุบาลฯ

มีระเบียบวินัย และมีความซื่อสัตย์
ในตนเอง

150 โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน

เพือ่ ให้การบริหารงานเกิดความสะดวก

จัดซื้อหนังสือพิมพ์กระดาษโรเนียว

และรวดเร็ว

กระดาษถ่ายเอกสาร หมึก ปากกา
สมุด ดินสอ ไม้บรรทัด ฯลฯ

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000 การบริหารงานเกิด ร.ร. อนุบาลฯมีวัสดุครุภัณฑ์ใช้ในงาน ร.ร.อนุบาลฯ
ประสิทธิภาพ

บริหารงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
151 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน เพื่อให้การบริการงานเกิด
งานครัว

ความสะดวกและรวดเร็ว

152 เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและ เพือ่ ให้การบริการงานเกิดความสะดวก
หล่อลื่นของ ร.ร. อนุบาลฯ และรวดเร็ว

153 โครงการจัดซื้อน้าดื่ม น้าแข็ง เพื่อให้การบริหารงานเกิด
ของร.ร อนุบาลฯ

จัดซื้อน้ายาล้างจาน น้ายาล้างห้องน้า

ปี 2562
40,000

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
40,000

40,000

เป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

โรงเรียนอนุบาลฯ

ความสะดวกและรวดเร็ว

โรงเรียนอนุบาลฯ

155 โครงการติดตั้งโทรศัพท์

เพื่อให้การบริหารงานเกิด

เป็นค่าโทรศัพท์ของโรงเรียน

ความสะดวกและรวดเร็ว

อนุบาลฯ

70,000

70,000

70,000

70,000

15,000

15,000

15,000

15,000

ร.ร.อนุบาลฯ

ร.ร.อนุบาลฯ

และรวดเร็ว

70,000 การบริหารงานเกิด การบริหารงานเกิดความสะดวก

ร.ร.อนุบาลฯ

และรวดเร็ว

15,000 การบริหารงานเกิด การบริหารงานเกิดความสะดวก
ประสิทธิภาพ

ร.ร.อนุบาลฯ

และรวดเร็ว

10,000 การบริหารงานเกิด การบริหารงานเกิดความสะดวก

ประสิทธิภาพ

5-71
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

และรวดเร็ว

10,000 การบริหารงานเกิด การบริหารงานเกิดความสะดวก

ประสิทธิภาพ

เป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

40,000 การบริหารงานเกิด การบริหารงานเกิดความสะดวก

ประสิทธิภาพ

หล่อลื่นของโรงเรียนอนุบาลฯ

ผู้มาติดต่อราชการ ร.ร. อนุบาลฯ

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประสิทธิภาพ

ถาดหลุม ช้อน แก้วน้า ทิชชู ฯลฯ

ความสะดวกและรวดเร็ว

154 โครงการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเพื่อให้การบริหารงานเกิด

ของโรงเรียนอนุบาลฯ

40,000

(แบบ ผ.02)

และรวดเร็ว

ร.ร.อนุบาลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
156 โครงการจัดซื้อวัสดุกอ่ สร้าง

เพื่อให้การบริหารงานเกิด

จัดซื้อวัสดุกอ่ สร้างของโรงเรียน

ของโรงเรียนอนุบาลฯ

ความสะดวกและรวดเร็ว

อนุบาลฯ

157 โครงการจัดซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อให้การบริหารงานเกิด
และวิทยุของโรงเรียนอนุบาลฯ ความสะดวกและรวดเร็ว

158 โครงการป้ายชื่อโรงเรียน

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ

12,000

(แบบ ผ.02)

ปี 2562
12,000

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564
12,000

12,000

ปี 2565

ประสิทธิภาพ
10,000

10,000

10,000

10,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

12,000 การบริหารงานเกิดการบริหารงานเกิดความสะดวก ร.ร.อนุบาลฯ
และรวดเร็ว

10,000 การบริหารงานเกิดการบริหารงานเกิดความสะดวก ร.ร.อนุบาลฯ
ประสิทธิภาพ

ไฟฟ้าและวิทยุของโรงเรียนอนุบาลฯ

เพื่อจัดทาป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาล ป้ายชื่อโรงเรียนอนุบาลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

5-72
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

และรวดเร็ว

300,000 300,000 300,000

300,000

300,000

400,000 400,000 400,000

400,000

400,000 จานวน 1 แห่ง มีเสาธงที่เหมาะสมในการจัด

1 ป้าย

มีป้ายสวยงาม ชัดเจน

ร.ร.อนุบาลฯ

อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย เทศบาลหนองบัวลาย

159 โครงการจัดทาเสาธง

เพื่อก่อสร้างเสาธงชาติ

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลาย

ก่อสร้างเสาธงชาติ

กิจกรรมก่อนเข้าเรียนในภาคเช้า

จานวน 1 แห่ง

160 โครงการซ่อมแซมอ่างล้างหน้า เพื่อซ่อมแซมอ่างล้างหน้า

ซ่อมแซมอ่างล้างหน้า

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

อ่างล้างหน้าได้รับ อ่างล้างหน้าอยู่ในสภาพ
การปรับปรุง

โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลาย
๑๖๑ โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติ

เพื่อจัดซื้อคอมพิว

จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ

การคอมพิวเตอร์สาหรับ

เตอร์และอุปกรณ์

อุปกรณ์ตอ่ พ่วงสาหรับจัดการ

การเรียนรู้

ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง

เรียนการสอนทางเทคโนโลยี

จานวน ๔๐ ชุด

ทางการศึกษาจานวน ๔๐ ชุด

ร.ร.อนุบาลฯ

800,000 800,000 800,000

800,000

ร.ร.อนุบาลฯ

พร้อมใช้งาน

800,000 จานวน 1 ห้อง มืพื้นที่จัดตั้งห้องปฏิบัติการ ร.ร.อนุบาลฯ
คอมพิวเตอร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
162 โครงการซื้อถังน้าโรงเรียน

เพื่อจัดซื้อถังน้าโรงเรียนอนุบาล

ถังน้าดื่ม

อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย เทศบาลหนองบัวลาย

163 โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลฯ

164 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น
สนาม

เพื่อมีรั้วรอบขอบชิด เกิดความ

รั้วโรงเรียน 1 แห่ง

เพื่อมีเครื่องเล่นสนามให้เด็ก

1 ถัง

ร.ร.มีถงั น้าดื่มอย่างเพียงพอ

ร.ร.อนุบาลฯ

1 แห่ง

โรงเรียนมีรั้วรอบขอบชิดและ

ร.ร.อนุบาลฯ

5,000

5,000

5,000

5,001

(รายหัว)

(รายหัว)

(รายหัว)

(รายหัว)

(รายหัว)

300,000

300,000

300,000

เครื่องเล่นสนาม จานวน 1 ชุด 150,000

300,000

300,000

150,000

150,000

150,000

150,000

1 ชุด

นักเรียนได้เล่น

เพื่อโรงเรียนมีห้องสมุดที่ได้มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน

167 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์

เพื่อห้องสมุดโรงเรียนมีอปุ กรณ์

โรงอาหาร จานวน 1 หลัง

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

1 โรง

นักเรียนมีสถานที่รับประทาน

ร.ร.อนุบาลฯ

ร.ร.อนุบาลฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

1 ห้อง

โรงเรียนมีห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน ร.ร.อนุบาลฯ

อุปกรณ์ห้องสมุดพร้อมครุภัณฑ์ 100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

1 ห้อง

ห้องสมุดโรงเรียนมีอปุ กรณ์

ที่ได้มาตรฐาน
เพื่อโรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์
เพื่อใช้ประโยชน์

นักเรียนมีเครื่องเล่นสนามที่
พอเพียง

166 โครงการก่อสร้างห้องสมุด

อเนกประสงค์

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

5,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5-73
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปลอดภัย

เพื่อมีโรงอาหารที่ถกู สุขลักษณ์

168 โครงการก่อสร้างอาคาร

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

ปลอดภัย

165 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร

ห้องสมุดพร้อมครุภัณฑ์

(แบบ ผ.02)

ร.ร.อนุบาลฯ

ที่ได้มาตรฐาน
๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

1 หลัง

โรงเรียนมีอาคารอเนกประสงค์
เพื่อใช้ประโยชน์

ร.ร.อนุบาลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
๑๖๙ โครงการก่อสร้างที่จอดรถ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจอด ก่อสร้างโรงจอดรถสาหรับ 300,000
โรงเรียนอนุบาลฯ
รถของโรงเรียน
ครูและผู้มาติดต่อราชการ
จานวน ๑ หลัง

(แบบ ผ.02)

ปี 2562

งบประมาณ
ปี 2563 ปี 2564

300,000

300,000

300,000

5-74
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
ปี 2565
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
300,000 จานวน ๑ หลัง มีโรงจอดรถสาหรับครูและ ร.ร.อนุบาลฯ
ผู้มาติดต่อราชการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
1 โครงการจ้างเหมาบุคคล
เพื่อปฏิบัตหิ น้าที่ผู้ชว่ ยครูผู้ดแู ลเด็ก จานวน ๑๑ อัตรา
91,500

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

91,500

91,500

91,500

91,500

ภายนอกปฏิบัตงิ านเทศบาล

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การศึกษาของเด็ก

ครูมีอตั ราเพียงพอกับ

นักเรียนมีประสิทธิ

จานวนเด็กนักเรียน

5-25
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษา

ภาพมากยิ่งขึ้น

2 กิจกรรมการส่งเสริมประชา
ธิปไตยในโรงเรียนเทศบาล

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเคารพใน นักเรียนจานวน 2๒0 คน

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000 พัฒนาการด้านสังคม 1.นักเรียนร้อยละ90 มีความ

กองการศึกษา

มีความเคารพในสิทธิ เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

ร.ร.เทศบาล

สิทธิเสรีภาพของผู้อื่นรักษาสิทธิ
ของตนเองและมีความเป็นประ

ส่วนบุคคล

ชาธิปไตย

รักษาสิทธิของตนเองและมีความ
เป็นประชาธิปไตย

3 โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ

ครูของโรงเรียนเทศบาล

กตัญญู กตเวทีตอ่ ครูและผู้มี

กตัญญู กตเวที ต่อครูและผู้มี

พระคุณ

พระคุณ

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม

นักเรียนจานวน 2๒0 คน

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม นักเรียนจานวน ๒๒๐ คน

จริยธรรมในโรงเรียน

จริยธรรม เป็นคนดี และ

เทศบาลฯ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

5,000

20,000

5,000

20,000

5,000

20,000

5,000

20,000

5,000

20,000

จิตสานึกที่ดขี องเด็ก นักเรียนร้อยละ 95 มีความ

กองการศึกษา
ร.ร.เทศบาล

นักเรียนมีคุณธรรม นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรม

กองการศึกษา

เป็นคนดีในสังคม จริยธรรมเป็นคนดีและอยู่ใน

ร.ร.เทศบาล

สังคมได้อย่างมีความสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
๕ กิจกรรมชวนคุณพ่อคุณแม่
เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ร่วม นักเรียน ผู้ปกครอง จานวน
1,000
ไปวัด

ทาบุญตักบาตรในวันสาคัญทาง

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1,000

1,000

1,000

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,000 ความสุขความผูกพัน นักเรียน ผู้ปกครองได้ร่วมทาบุญ

ประมาณ ๒๐๐ คน

ของครอบครัวเด็ก ตักบาตรในวันสาคัญ ทางพระ

พระพุทธศาสนา

๖ โครงการหนูรักการออม

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้

กองการศึกษา
ร.ร.เทศบาล

พุทธศาสนา

นักเรียน จานวน ๒๒๐ คน

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000 เด็กมีการอดออม

ความเข้าใจ รู้จกั การประหยัด

เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ประหยัดรู้ค่าของเงิน การประหยัด อดออม และรู้ค่า

อดออม รู้ค่าของเงิน

๗ โครงการฟันสวยยิ้มสวย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5-26
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา
รร.เทศบาล

ของเงิน

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

ความรักความผูกพันธ์

ร.ร.เทศบาล

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

การแต่งกายสะอาด เด็กนักเรียนแต่งกายสะอาด

ร.ร.เทศบาล

หนองบัวลาย ๒๒๐ คน

๘ โครงการแต่งกายสะอาด
มารยาทงาม

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการแต่งกาย นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
ทีสะอาด และมีมารยาทที่ดงี าม หนองบัวลาย ๒๒๐ คน

มีมารยาทงาม

และมารยาทที่ดงี าม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
๙ โครงการสุภาษิตไทยวันละคา เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมี
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล
1,000
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคา

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1,000

1,000

1,000

ปี 2565
1,000

หนองบัวลาย ๒๒๐ คน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ความรู้ความเข้าใจ

เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การนาไปใช้

คาสุภาษิตไทย

ความรู้ความเข้าใจ

เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

การนาไปใช้

เกี่ยวกับคาในภาษาไทยและนา

5-27
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.เทศบาล

สุภาษิตไทย

๑๐ โครงการภาษาไทยวันละคา

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมี

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาใน หนองบัวลาย ๒๒๐ คน
ภาษาไทยและนามาใช้ได้อย่าง

ร.ร.เทศบาล

มาใช้ได้อย่างถูกต้อง

ถูกต้อง

๑๑ โครงการคลีนิคความดี

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมี

นักเรียนจานวน ๒๒๐ คน

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

เจตคติที่ดใี นการทาดี เด็กนักเรียนมีเจตคติที่ดใี นการ

ความภูมใิ จกับความดีของตนเอง

ร.ร.เทศบาล

ทาความดี มีความภูมิใจและ
ช่วยเหลือผู้อื่น

๑๒ โครงการจิตอาสาของนัก
เรียนโรงเรียนเทศบาล

๑๓ โครงการสวดมนต์สดุ สัปดาห์

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีจติ

นักเรียน จานวน ๒๒๐ คน

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

อาสาช่วยเหลือครอบครัว สังคม
เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรมที่ดี

นักเรียน จานวน ๒๒๐ คน

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

เจตคติที่ดใี นการช่วย เด็กนักเรียนมีจิตใจดี มีจิตใจ

กองการศึกษา

เหลือสังคม

ร.ร.เทศบาล

ช่วยเหลือสังคม

คุณธรรม จริยธรรม เด็กนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และเป็นพุทธศาสนชนที่ดี

กองการศึกษา
ร.ร.เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
๑๔ โครงการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อให้มหี ลักสูตรสถานศึกษาใน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา 20,000
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล

การจัดกาหนดการจัดกิจกรรม

ขั้นพื้นฐานและตัวแทน

การเรียนการสอนของโรงเรียน

ผู้ปกครองจานวน ๒๕ คน

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000

20,000

หลักสูตรที่มี

20,000

20,000

ความเหมาะสม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5-28
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา

กองการศึกษา

ที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

ร.ร.เทศบาล

และมีความเหมาะสมกับสภาพ
ท้องถิ่น

๑๕ การนิเทศภายในและประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

เพื่อนิเทศและประเมินคุณภาพ

๑.มีการนิเทศภาคเรียนละ

ภายในสถานศึกษา

๒ ครั้ง

ของโรงเรียนเทศบาล

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

การนิเทศและประเมิน โรงเรียนได้รับการนิเทศและได้รับ
คุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายใน

๒.ประเมินคุณภาพภายใน

กองการศึกษา
ร.ร.เทศบาล

สถานศึกษา

สถานศึกษาปีละ ๑ ครั้ง

๑๖ โครงการจัดทาแผนพัฒนา

เพื่อให้ทุกฝ่ายมีสว่ นร่วมในการ

ครู คณะกรรมการสถานศึกษา

การศึกษาของสถานศึกษา

จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขั้นพื้นฐาน และตัวแทน

โดยให้ทุกฝ่ายมีสว่ นร่วม

การศึกษา แผนพัฒนาสี่ปี
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
แผนประจาปีงบประมาณ

ผุ้ปกครอง จานวน ๒๐ คน

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

การจัดทาแผนฯทัน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทา

กองการศึกษา

ตามกาหนดเวลา แผนพัฒนาการศึกษาของสถาน

ร.ร.เทศบาล

ศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
๑๗ โครงการคณิตคิดเร็ว
เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมี
นักเรียน จานวน ๒๒๐ คน
5,000

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
5,000

5,000

5,000

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

5,000 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนมีความสามารถด้าน

ความรู้ดา้ นคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น

๑๘ กิจกรรมสอนซ่อมเสริม
โรงเรียนเทศบาล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5-29
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.เทศบาล

คณิตศาสตร์เพิม่ มากขึ้น

เพื่อสอนซ่อมเสริมให้กบั นักเรียน นักเรียนที่มพี ัฒนาการล่าช้า

2,000

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

ที่มพี ัฒนาการล่าช้ากว่าเพื่อนระ ทุกระดับชั้น

การพัฒนาการที่ดขี ึ้น นักเรียนที่มีพัฒนาการล่าช้ามี
ของกลุ่มเด็กเป้าหมายพัฒนาการที่ดขี ึ้น

กองการศึกษา
ร.ร.เทศบาล

ดับชั้นเดียวกันให้พัฒนาดีขึ้น

๑๙ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

เพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือนัก

นักเรียน จานวน ๕๐ คน

เรียนแก้ไขปัญหาและวิธกี ารช่วย
เหลือนักเรียนที่มปี ัญหา

25,000

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๑

(งบอุดหนุน

(งบอุดหนุน

(งบอุดหนุน

(งบอุดหนุน

(งบอุดหนุน

ปัจจัย

ปัจจัย

ปัจจัย

ปัจจัย

ปัจจัย

พื้นฐาน)

๒๐ โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ย

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัด โรงเรียนได้รับการสนับสนุน

50,000

พื้นฐาน)
50,000

พื้นฐาน)
50,000

พื้นฐาน)
50,000

คุณภาพชีวติ

นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ

ของนักเรียนดีขึ้น ปัจจัยพืน้ ฐานทางการศึกษา

กองการศึกษา
ร.ร.เทศบาล

พื้นฐาน)
50,000 คุณภาพชีวติ นักเรียน นักเรียนได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้

ในการจัดการศึกษาตั้งแต่

การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการ ค่าใช้จา่ ยเป็นค่าจัดการศึกษา

ดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ จ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาขั้น

อนุบาลจนจบการศึกษา

ศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษา

ทางการเรียน

ขั้นพื้นฐาน

เทศบาลหนองบัวลาย

ขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมจากเทศบาล

พัฒนาขึ้น

พืน้ ฐานตั้งแต่อนุบาลจนจบการ
ศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

กองการศึกษา
ร.ร.เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(KPI)
๒๑ โครงการส่งเสริมให้นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและคณะ นักเรียน และคณะครู ได้เข้า ๑๐๐๐๐๐ ๑๐๐๐๐๐ ๑๐๐๐๐๐ ๑๐๐๐๐๐ ๑๐๐๐๐๐ การกล้าแสดงออก

(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่ง

กองการศึกษา
ร.ร.เทศบาล

และคณะครูเข้าร่วมการ

ครูเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง

ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ

ของนักเรียนความ

ขันตามความสามารถและความ

แข่งขันทักษะทางวิชาการ

วิชาการ กีฬาและทักษะอื่นๆ

กีฬา และทักษะอื่นๆ ระดับ

ภาคภูมิใจ

ถนัดของแต่ละบุคคล

กีฬาและทักษะอื่นๆ

๒๒ โครงการจัดกิจกรรมสับดาห์
วันวิทยาศาสตร์

5-30
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท้องถิ่น เขต ภาค และประเทศ
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติ

นักเรียนจานวน ๒๒๐ คน

15,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ที่ดกี บั วิทยาศาสตร์ และพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยา

ความรู้ความเข้าใจ

นักเรียนมีเจตคติกบั วิทยาศาสตร์

และทักษะในด้าน

และพัฒนาทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร์

กองการศึกษา
ร.ร.เทศบาลฯ

ทางวิทยาศาสตร์ได้เพิม่ ขึ้น

ศาสตร์ได้เพิ่มขึ้น

๒๓ โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ

๒๔ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
และเดินทางไกลของลูกเสือ
สารอง

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา นักเรียนจานวน ๒๒๐ คน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ศักยภาพและ

สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา อย่างเป็นระเบียบชัดเจน

เพื่อให้นักเรียนได้เข้าศึกษาเรียนรู้ นักเรียนร้อยละ ๙๕ เข้าร่วม
ในแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็น

นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล

กิจกรรม

10,000

10,000

20,000

20,000

20,000

กองการศึกษา
ร.ร.เทศบาล

ทักษะชีวิต การเป็น

นักเรียนได้เข้าศึกษาเรียนรู้ใน

ผู้นา ผู้ตามและการ

แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาและ

กองการศึกษา

ทางานเป็นทีม

ได้รับการพัฒนาทักษะการทางาน

ร.ร.เทศบาล

ทีมและฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตาม

เป็นทีม และเข้าใจบทบาทการ

ที่ดโี ดยใช้กจิ กรรมลูกเสือสารอง

เป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
๒๕ โครงการเดินทางไกลเข้า
เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็น นักเรียนร้อยละ ๙๕ เข้าร่วม ๒๐,๐๐๐

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

๒๐,๐๐๐

๓๘,๒๐๐

๓๘,๒๐๐

๓๘,๒๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทักษะชีวติ การเป็น นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ

กองการศึกษา
ร.ร.เทศบาล

ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตร

ทีมและฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตาม กิจกรรม

ผู้นา ผู้ตามและการ การทางานเป็นทีม และฝึกการ

นารีสามัญ

ที่ดี

ทางานเป็นทีม

เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

นักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่๖

เรียน

โรงเรียนได้จัดแสดงผลงาน

๒๖ โครงการวันแห่งความสาเร็จ
ของโรงเรียนเทศบาล

เพื่อจัดกิจกรรแสดงความยินดีกบั นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท๖ี่ ๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ผู้เรียนที่ได้มคี วามมุ่งมั่นและพัฒนา ร้อยละ ๑๐๐ สาเร็จการศึกษา
ตนเองจนสาเร็จการศึกษา เพื่อจัด นักเรียนและครูได้แสดงผลงาน
แสดงผลงานทางการศึกษา

๒๗ กิจกรรมภาษาพาเพลิน

๒๘ โครงการส่งเสริมการอ่าน
ของโรงเรียนเทศบาล

กองการศึกษา
ร.ร.เทศบาล

เผยแพร่ให้ชุมชนทราบ

ในรอบปีการศึกษา

เพื่อให้นักเรียนรักษาภาษาไทยซึ่ง นักเรียน จานวน ๒๒๐ คน

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

นักเรียนรักภาษาไทยซึ่งเป็นเอก

เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและมี

เรียน เจตคติการรัก ลักษณ์ของชาติไทย และมีความ

ความเพลินเพลินกับการใช้ภาษา

ภาษาไทย

เพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีนิสยั นักเรียน จานวน ๒๒๐ คน
รักการอ่านหนังสือ

5-31
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

5,000

5,000

5,000

5,000

ร.ร.เทศบาลฯ

เพลินเพลินกับการใช้ภาษา

5,000 นักเรียนอ่านหนังสือ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ
คล่องขึ้น

กองการศึกษา

ร.ร.เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
๒๙ โครงการพัฒนาห้องสมุด
เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้นักเรียนมี นักเรียน จานวน ๒๒๐ คน 100,000
ของโรงเรียนเทศบาล

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

100,000

100,000

100,000

100,000

แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ห้องสมุดมีหนังสือและโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในการ
สื่ออุปกรณ์ในการ

หาความรู้ดว้ ยตนเอง และการให้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สืบค้น

บริการเยาวชนและประชาชนใน

5-32
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.เทศบาล

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเอง
และการให้บริการเยาวชนและ
ประชาชน

พื้นที่ใกล้เคียงและส่งเสริมนิสยั
รักการอ่าน

๓๐ กิจกรรมวันสุนทรภู่

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ให้นักเรียน นักเรียน จานวน ๒๒๐ คน

5,000

5,000

5,000

5,000

ได้ทราบประวัตเิ พื่อจัดกิจกรรม

5,000 ความรู้ความเข้าใจ นักเรียนทราบประวัตขิ องสุนทรภู่
การกล้าแสดงออก และพัฒนาด้านต่างๆ นอกเหนือ

ที่เป็นการพัฒนาผู้เรียนในด้าน

กองการศึกษา
ร.ร.เทศบาลฯ

จากการเรียนการสอน

ต่างๆ นอกเหนือจากการเรียน
การสอน

๓๑ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
(English Camp)

เพื่อจัดค่ายพัฒนาทักษะภาษา

นักเรียน จานวน ๒๒๐ คน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ผลสัมฤทธิ์ทางการ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ

อังกฤษให้นักเรียนได้ฝกึ ทักษะใน

เรียน การนาภาษา ภาษาอังกฤษจากวิทยากรที่มี

การใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

ใปใช้ในชีวติ จริง

ความชานาญด้านการใช้ภาษา

ร.ร.เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
๓๒ โครงการส่งเสริมให้ครูพัฒนา เพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาและจัด ครูจานวน ๑๐ คน จัดทาแผน 30,000
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

กิจกรรมส่งเสริมให้ครูได้พัฒนา

การจัดการเรียนรู้และมีวสั ดุ

ผู้เรียนเป็นสาคัญ

แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัต

การศึกษาสาหรับผลิตสื่อ

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

มาตรฐานการศึกษา ครูได้พัฒนาแผนการจัดการเรียน
เพิ่มยิ่งขึ้น

รู้ สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาและ

กองการศึกษา
ร.ร.เทศบาล

งานวิจัยชั้นเรียนในการพัฒนา

กรรมทางการศึกษา และงานวิจยั การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
ชั้นเรียนในการพัฒนาผู้เรียนให้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5-33
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

เป็นสาคัญ

เต็มศักยภาพ

๓๓ จัดทาข้อมูลในระบบสาร

เพื่อกรอกข้อมูลสารสนเทศทาง

รายงานข้อมูลสารสนเทศทาง

สนเทศเพื่อการศึกษา(SIS)

การศึกษาเข้าระบบสารสนเทศ

การศึกษาที่เป็นปัจจุบัน

และโปรแกรม Local

เพื่อการศึกษา (SiS)และโปรแกรม สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล

ต่อการเข้าถึงข้อมูล ประกอบ

scool

local school

การบริหารงาน

ประกอบการบริหารงาน

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ข้อมูลสารสนเทศ

โรงเรียนมีขอ้ มูลสารสนเทศทาง

กองการศึกษา

การศึกษาที่เป็นปัจจุบันสะดวก

ร.ร.เทศบาลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
๓๔ ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการใช้
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับ โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เนต ๘๕,๐๐๐
ระบบอินเตอร์เนต ระบบ

การใช้ระบบอินเตอร์เนต ระบบ

ความเร็วสูง

Asymmetric Digital

Asymmetric Digital

Asymmetric Digital

Subscriber Line:ADSL

Subscriber Line:ADSL

Subscriber Line:ADSL

ระบบ Wireless Fidelity:

ระบบ Wireless Fidelity:

ระบบ Wireless Fidelity:

Wi-fi เครือข่ายสัญญาณ

Wi-fi เครือข่ายสัญญาณ

Wi-fi เครือข่ายสัญญาณ

ระบบ Optical Fiber การ

ระบบ Optical Fiber การ

ระบบ Optical Fiber

เชื่อมต่ออินเตอร์เนตความ

เชื่อมต่ออินเตอร์เนตความ

ความเร็วไม่ต่ากว่า ๒ M

เร็วสูงและค่าสื่อสารอื่น ๆ

เร็วสูงและค่าสื่อสารอื่น ๆ

๓๕ กิจกรรมการอบรมการจัดทา

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครู

ครู จานวน ๑๐ คน สามารถ

สื่อมัลติมเี ดียสาหรับการจัด

ผลิตสื่อ มัลติมเี ดีย ใช้ในการจัด

ผลิตสื่อ มัลติมเี ดีย เพื่อใช้ใน

การเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

๘๕,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

๘๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5-34
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระบบอินเตอร์เนต

โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เนต กองการศึกษา

ที่มคี ุณภาพดีขึ้น

ที่มคี ุณภาพ ประสิทธิภาพที่เร็ว ร.ร.เทศบาลฯ
ขึ้น

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ความรู้ความเข้าใจ ครูมคี วามรู้ ความเข้าใจในการ กองการศึกษา
การพัฒนาสื่อฯ

ผลิตสื่อและใช้สื่อในกิจกรรมการ ร.ร.เทศบาล
จัดการเรียนการสอน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(แบบ ผ.02)
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
5-35
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
๓๖ กิจกรรมการนิเทศการจัด
เพื่อนิเทศการจัดกระบวนการ
ครู จานวน ๑๐ คนได้รับการ
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000 ความรู้ความเข้าใจ ครูทุกคนได้รับการนิเทศการจัด กองการศึกษา
กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้

เรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี

สื่อเทคโนโลยี

นิเทศการจัดกระบวนการ

และประสิทธิภาพการ กระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ร.ร.เทศบาลฯ

เรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี

จัดกระบวนการเรียน เทคโนโลยี
รู้

๓๗ การนิเทศการจัดการเรียนรู้

เพื่อนิเทศการจัดการเรียนรู้ของ

ครู จานวน ๑๐ คน

2,000

2,000

2,000

2,000

ครูในโรงเรียนทุกคน

๓๘ ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร

นิเทศ

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไปราชการในราชอาณาจักร

60,000

60,000

60,000

60,000

โรงเรียนเทศบาล จานวน

60,000 ความรู้ความเข้าใจ
การนามาปฏิบัติ

๑๐ คน

๓๙ โครงการจัดกิจกรรม

2,000 ผลการประเมินการ ครูจานวน ๑๐ คน ผ่านการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้

กองการศึกษา
ร.ร.เทศบาลฯ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา
มีงบประมาณเพียงพอในการ ร.ร.เทศบาล
เดินทางไปราชการ

เพื่อให้นักเรียนได้รู้จกั วิธกี าร

ช่วงปิดภาคเรียน

ว่ายน้าที่ถกู ต้อง สามารถนาไปใช้ นักเรียน จานวน ๒๒๐ คน

(สอนว่ายน้า)

ในชีวติ ประจาวันได้

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 ความรู้ความเข้าใจ นักเรียนสามารถว่ายน้าเป็น
และนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้

รร.เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
๔๐ ค่าใช้จา่ ยในการาพัฒนา
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนา คณะครูโรงเรียนเทศบาล
๖๐,๐๐๐

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

หนองบัวลาย จานวน ๑๐ คน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5-36
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครูมคี วามรู้และทักษะ คณะครูและบุคลากรทางการ

กองการศึกษา

ต่างๆ เพิ่มขึ้น

ร.ร.เทศบาลฯ

ข้าราชการครูและบุคลากร

ข้าราชการครูและบุคลากรทาง

ทางการศึกษาของโรงเรียน

การศึกษา เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า

สนับสนุนงบประมาณอย่าง

เทศบาล

เช่าที่พัก ค่าพาหนะ และอื่นๆ

เพียงพอ

ศึกษา จานวน ๑๐ คน ได้รับการ

ในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
ในการทางานเพิ่มมากยิ่งขึ้น

๔๑ โครงการศึกษาดูงานของ

เพื่อให้คณะครูและคณะกรรมการ คณะครูและคณะกรรมการ

คณะครูและคณะกรรมการ

สถานศึกษา ได้ศึกษาดูงานด้าน

สถานศึกษา จานวน

สถานศึกษาโรงเรียน

การจัดการศึกษาและนาความรู้

๒๐ คน ได้ศึกษาดูงานด้าน

เทศบาล

มาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง

การจัดการศึกษา อย่างน้อย

และพัฒนาการจัดการศึกษา

ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง

ของสถานศึกษา

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ครูและคณะกรรมการ คณะครูและคณะกรรมการสถาน

กองการศึกษา

สถานศึกษามีความรู้ ศึกษา จานวน ๒๐ คน ได้ศึกษา

ร.ร.เทศบาลฯ

ในการพัฒนาการ ดูงานด้านการจัดการศึกษาและ
จัดการศึกษา

นาความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
๔๒ โครงการอาหารกลางวัน
เพื่อให้นักเรียนได้รับประทาน
นักเรียนจานวน ๒๒๐ คน 880,000
ของโรงเรียนเทศบาล

อาหารที่ถกู สุขลักษณะตามหลัก

ได้รับประทานอาหารกลางวัน

โภชนาการ

ที่ถกู สุขลักษณะและครบ

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

880,000

880,000 สุขภาพนักเรียน

880,000

880,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
เติบโตสมวัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5-37
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนได้รับประทานอาหาร กองการศึกษา
ที่ถกู สุขลักษณะและครบคุณค่า ร.ร.เทศบาลฯ
สารอาหาร

คุณค่าสารอาหาร

๔๓ โครงการอาหารเสริม(นม)
ของโรงเรียนเทศบาลฯ

๔๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนา

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับอาหาร นักเรียนจานวน ๒๒๐ คน
เสริม(นม) อย่างเพียงพอและมี

ได้รับประทานอาหารเสิรม(นม)

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

อย่างเพียงพอ

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนา

นักเรียนจานวน ๒๒๐ คน

ศิลปะดนตรีนาฎศิลป์ ของ

การศึกษาด้านศิลปะดนตรีและ

โรงเรียนเทศบาลฯ

นาฎศิลป์

๔๕ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียนโรงเรียนเทศบาล

เพือให้นักเรียนมีสขุ ภาพอนามัย
ที่ดี

๔๔๗,๓๐๔

๔๔๗,๓๐๔

๔๔๗,๓๐๔

๔๔๗,๓๐๔

๔๔๗,๓๐๔

สุขภาพนักเรียน

นักเรียนได้รับประทานอาหาร กองการศึกษา

เติบโตสมวัย

เสริม(นม)อย่างเพียงพอ มีสุขภาพ

ร.ร.เทศบาลฯ

ร่างกายที่แข็งแรง

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000 ศักยภาพด้านการ นักเรียนได้รับการพัฒนาการ

ร.ร.เทศบาลฯ

ศิลปะดนตรีเพิ่มมากขึ้น ศึกษาด้านศิลปะ ดนตรีและ
นาฎศิลป์
นักเรียนจานวน ๒๒๐ คน

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ สุขภาพอนามัยที่ดี นักเรียนมีสขุ ภาพอนามัยที่ดี
เหมาะสมตามวัย

ร.ร.เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(แบบ ผ.02)
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
5-38
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
๔๖ โครงการแข่งขันกีฬาสี
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออก นักเรียนคณะครูและผู้ปกครอง ๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐ สุขภาพร่างกาย นักเรียนได้ออกกาลังกายให้มี ร.ร.เทศบาล
ภายในโรงเรียนเทศบาล

กาลังกายให้มสี ขุ ภาพร่างกายที่

หนองบัวลาย

สมบูรณ์แข็งแรง

๔๗ โครงการ ๕ ส ในโรงเรียน

จานวน ๔๐๐ คน

แข็งแรง นักเรียน

สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

มีความสุขสนุกสนาน

เพื่อให้โรงเรียนสะอาดเรียบร้อย โรงเรียนจัดทากิจกรรม ๕ ส

๒๐๐๐๐

๒๐๐๐๐

๒๐๐๐๐

๒๐๐๐๐

เทศบาล

๒๐๐๐๐ ความสะอาด
ความเป็นระเบียบ

โรงเรียนมีความสะอาดเรียบร้อย ร.ร.เทศบาล
ตามมาตรฐาน ๕ ส

เรียบร้อย

๔๘ กิจกรรมการคัดแยกขยะ
รีไซเคิลของโรงเรียนเทศบาล

๔๙ โครงการปรับปรุงภูมทิ ัศน์
โรงเรียนเทศบาล

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จกั

นักเรียน จานวน ๒๒๐ คน

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000 ความรู้ความเข้าใจ

นักเรียนรู้จกั การคัดแยกขยะ

การคัดแยกแยะ รู้จกั สิ่งที่ใช้แล้ว

รู้จกั นาสิ่งที่ใช้แล้วมาประยุกต์

มาประยุกต์ใช้ใหม่

ใช้ใหม่

เพื่อปรับปรุงภูมทิ ัศน์และแหล่ง

นักเรียน ผู้ปกครอง ร้อยละ

เรียนรู้ภายในสภานศึกษาให้เอื้อ ๘๐ มีความพึงพอใจในการ
ต่อการจัดการเรียนรู้

ปรับปรุงพัฒนาภูมทิ ัศน์และ
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

40,000

50,000

50,000

50,000

ร.ร.เทศบาล

50,000 ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร.ร.เทศบาลฯ
มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(KPI)
๕๐ โครงการส่งเสริมวินัยจราจร เพื่อติดตั้งป้ายจราจรและส่งเสริม นักเรียน จานวน ๒๒๐ คน
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000 ความรู้ความเข้าใจ
โรงเรียนเทศบาล

ให้นักเรียนมีความรู้เรื่อง

เกี่ยวกับกฎจราจร

กฎจราจร

(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

5-39
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.เทศบาลฯ

เกี่ยวกับเครื่องหมายกฎจราจร
เพิม่ มากขึ้นและสามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้

๕๑ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

ของโรงเรียนเทศบาล

บ้านกับโรงเรียนและรับทราบ

จานวน ๒๒๐ คน

3,000

3,000

10,000

10,000

10,000 พฤติกรรมของนักเรียนเกิดความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างบ้าน

ร.ร.เทศบาลฯ

กับโรงเรียนและทราบพฤติกรรม

พฤติกรรมของเด็กนักเรียนที่อยู่

ของเด็กนักเรียนขณะที่อยู่บ้าน

บ้านและโรงเรียน

๕๒ โครงการประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนเทศบาล

เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจ

ผู้ปกครองเข้าร่วมการประชุม

เกี่ยวกับนโยบายการดาเนินงาน

๒๒๐ คน

ของโรงเรียนตลอดจนทราบแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนการ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 ความเข้าใจ ความร่วม โรงเรียนได้รับทราบข้อเสนอแนะ
มือของผู้ปกครอง

และแนวทางในการจัดการศึกษา
ตามความต้องการของผู้ปกครอง

ร.ร.เทศบาลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(KPI)
๕๓ โครงการพัฒนาการบริหาร
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาของ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความเป็นเลิศทาง

(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โรงเรียนมีการจัดการศึกษาทั้ง

จัดการศึกษาขององค์กร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งการ

การศึกษา

การศึกษาในระบบ การศึกษา

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ศึกษาในระบบ การศึกษานอก

การมีสว่ นร่วมของ

นอกระบบและการศึกษาตาม

โรงเรียนเป็นฐานในการ

ฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

ระบบและการศึกษาตามอัธ

ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง อัธยาศัย โดยการมีส่วนร่วมของ

การพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)

(School Based Management ยาศรัย โดยการมีสว่ นร่วม

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรม

(เป็นโครงการคัดเลือกก่อน

for Local Develovement:

การสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานมีความ

จัดสรร)

SBMLD) ด้วยการจัดการศึกษา

เข้มแข็งสามารถเข้ามามีส่วนร่วม

ตลอดชีวติ

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

5-40
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.เทศบาลฯ

ได้อย่างแท้จริง

๕๔ โครงการสารวจและจัดทา

เพื่อจัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภูมิ

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000 ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชนสาหรับเป็นแหล่งเรียนรู้

ปัญญาท้องถิ่นในชุมชนสาหรับ

ท้องถิ่นในชุมชนสาหรับเป็นฐาน

ชุมชนสาหรับเป็นแหล่ง

ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นของโรงเรียน

เป็นฐานในการจัดการศึกษา

ในการจัดการศึกษาสาหรับ

เรียนรู้ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

เทศบาลฯ

สาหรับผู้เงรียนจานวน ๕แห่ง

ผู้เรียน

ของโรงเรียนเทศบาล

ขึ้นไป

ร.ร.เทศบาลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(KPI)
๕๕ การมีสว่ นร่วมกิจกรรมของ
เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนและ คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000 ความสัมพันธ์ที่ดี
ชุมชนของโรงเรียนฯ

๕๖ กิจกรรมรักษ์ดนตรีไทย

๕๗ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้

(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร.ร.เทศบาลฯ

คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมที่เทศบาล เทศบาลหนองบัวลาย

ระหว่างครู นักเรียน ที่เทศบาลและชุมชนจัดขึ้น

และชุมชนจัดขึ้น

เทศบาล และชุมชน

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่น

นักเรียนที่มคี วามสนใจ

ดนตรีไทยตามความสนใจ

เล่นดนตรีไทย

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ นักเรียนจานวน ๒๒๐ คน

นอกสถานที่ของนักเรียน

เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก

โรงเรียนเทศบาล

สถานศึกษา

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000 ทักษะความสามารถ นักเรียนเล่นดนตรีไทยได้ตาม
การเล่นดนตรีไทย

๑๐๐๐๐๐

๑๐๐๐๐๐

๑๐๐๐๐๐

๑๐๐๐๐๐

5-41
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑๐๐๐๐๐ ความรู้ ความสนุก
สนานของนักเรียน

ร.ร.เทศบาลฯ

ความสนใจและความถนัด
นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จาก

ร.ร.เทศบาล

แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา

สถานศึกษา จานวน ๑ ครั้ง
ต่อ ภาคเรียน

๕๘ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรง

โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เศรษฐ

ของโรงเรียนสาหรับเป็น

เรียนสาหรับเป็นแหล่งเรียนรู้

กิจพอเพียงสาหรับเป็นฐานใน

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอ

เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน

การจัดการศึกษา จานวน

เพียงของโรงเรียนเทศบาลฯ

๑ แห่ง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ ร.ร.เทศบาลฯ
สม

พอเพียง จานวน ๑ แห่ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(แบบ ผ.02)
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
5-42
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
๕๙ กิจกรรมการนานักเรียนเข้า
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้า
นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ใน
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000 ความรู้จากการศึกษา นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ใน ร.ร.เทศบาลฯ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

๖๐ โครงการจัดหาวัสดุในการ
บริหารงาน

ศึกษาเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชนอย่างน้อยภาคเรียนละ

ชุมชน

๑ ครั้ง

เพื่อให้การบริหารงานเกิดความ

- จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผย

สะดวกและรวดเร็ว

แพร่
-ค่าจ้างเหมาทาป้ายโฆษณา

แหล่งเรียนรู้

๒๐๐๐๐

๒๐๐๐๐

๒๐๐๐๐

๒๐๐๐๐

ชุมชน

๒๐๐๐๐ การบริหารคล่องตัว การบริหารงานเกิดความสะดวก ร.ร.เทศบาล
และรวดเร็ว

๑๐๐๐๐

๑๐๐๐๐

๑๐๐๐๐

๑๐๐๐๐

๑๐๐๐๐

-จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์กฬี า

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

-จัดซื้อวัสดุสานักงาน

๘๐๐๐๐

๘๐๐๐๐

๘๐๐๐๐

๘๐๐๐๐

๘๐๐๐๐

-จัดซื้อวัสดุการศึกษา

๒๐๐๐๐

๒๐๐๐๐

๒๐๐๐๐

๒๐๐๐๐

๒๐๐๐๐

เพื่อให้การบริหารงานเกิดความ

ผู้มาเยี่ยมหรือมาดูงานของ

๑๐๐๐๐

๑๐๐๐๐

๑๐๐๐๐

๑๐๐๐๐

๑๐๐๐๐ ความเพียงพอของ

สะดวกและรวดเร็

โรงเรียนเทศบาลฯ

และเผยแพร่

๖๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรอง
ผู้มาเยี่ยมหรือมาดูงานของ
โรงเรียนเทศบาลฯ

งบประมาณ

การบริหารงานเกิดความสะดวก ร.ร.เทศบาล
และรวดเร็ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
๖๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าดื่ม น้าแข็ง เพื่อให้การบริหารเกิดความ
น้าดื่ม น้าแข็ง สาหรับ
20,000
สาหรับนักเรียนและผู้ที่มา

สะดวกและรวดเร็ว

ติดต่อราชการโรงเรียนฯ

๖๓ โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
20,000

20,000

20,000

นีกเรียนและผู้ที่มาติดต่อ

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

20,000 การบริหารงานเกิด โรงเรียนมีน้าดื่มน้าแข็งเพียง
ประสิทธิภาพ

5-43
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.เทศบาล

พอสาหรับนักเรียนและผู้มา

ราชการโรงเรียนฯ

ติดต่อ

เพื่อให้การบริการงานเกิด

จัดซื้อน้ายาล้างจาน น้ายาล้างห้องน้า40,000

ความสะดวกและรวดเร็ว

ถาดหลุม ช้อน แก้วน้า

40,000

40,000

40,000

40,000 การบริหารงานเกิด
ประสิทธิภาพ

การบริหารงานเกิดความสะดวก ร.ร.เทศบาลฯ
และรวดเร็ว

ทิชชู ฯลฯ

๖๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น

๖๕ โครงการจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า

๖๖ เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโทร
ศัพท์โรงเรียนเทศบาล

เพื่อให้การบริการงานเกิดความสะดวก
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
และรวดเร็ว

หล่อลื่นของโรงเรียน

เพื่อให้การบริหารงานเกิด

เป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ

ความสะดวกและรวดเร็ว

โรงเรียนฯ

เพื่อให้การบริหารงานเกิด

ค่าติดตั้งโทรศัพท์

ความสะดวกและรวดเร็ว

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 การบริหารงานเกิด
ประสิทธิภาพ

50,000

70,000

70,000

70,000

70,000 การบริหารงานเกิด
ประสิทธิภาพ

๕๐๐๐

๕๐๐๐

๕๐๐๐

๕๐๐๐

๕๐๐๐ การบริหารงานเกิด
ประสิทธิภาพ

การบริหารงานเกิดความสะดวก ร.ร.เทศบาลฯ
และรวดเร็ว
การบริหารงานเกิดความสะดวก ร.ร.เทศบาลฯ
และรวดเร็ว
การบริหารงานเกิดความสะดวก ร.ร.เทศบาลฯ
และรวดเร็ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(แบบ ผ.02)
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
5-44
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
๖๗ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์
เพื่อให้การบริหารงานเกิด
ค่าโทรศัพท์โรงเรียนเทศบาลฯ
๑๕๐๐๐
๑๕๐๐๐
๑๕๐๐๐
๑๕๐๐๐
๑๕๐๐๐ การบริหารงานเกิด การบริหารงานเกิดความสะดวก ร.ร.เทศบาลฯ
โรงเรียนเทศบาล

๖๘ โครงการจัดซื้อวัสดุกอ่ สร้าง

๖๙ โครงการจัดซื้อจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ

๗๐ โครงการจัดซื้อวัสดุการ
เกษตร

๗๑ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

ความสะดวกและรวดเร็ว

ประสิทธิภาพ

เพื่อให้การบริหารงานเกิด

จัดซื้อวัสดุกอ่ สร้างของ

ความสะดวกและรวดเร็ว

โรงเรียน

เพื่อให้การบริหารงานเกิด

เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อวัสดุ

ความสะดวกและรวดเร็ว

ไฟฟ้าและวิทยุของโรงเรียน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 การบริหารงานเกิด
ประสิทธิภาพ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 การบริหารงานเกิด
ประสิทธิภาพ

และรวดเร็ว
การบริหารงานเกิดความสะดวก ร.ร.เทศบาลฯ
และรวดเร็ว
การบริหารงานเกิดความสะดวก ร.ร.เทศบาลฯ
และรวดเร็ว

เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตรสาหรับ ปุ๋ย กระถาง พันธุ์พืช จอบ

5,000

5,000

5,000

5,000

5,001

ความสะดวกรวดเร็ว โรงเรียนมีวสั ดุดา้ นการเกษตร

การเกษตรในโรงเรียน

(รายหัว)

(รายหัว)

(รายหัว)

(รายหัว)

(รายหัว)

ในการบริหารงาน

เสียม ฯลฯ

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซม ครุภัณฑ์ได้รับการบารุงรักษา
ครุภัณฑ์โรงเรียนเทศบาล

ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000 การบริหารงานเกิด
ประสิทธิภาพ

ร.ร.เทศบาลฯ

ที่เพียงพอ
การบริหารงานเกิดความสะดวก ร.ร.เทศบาลฯ
และรวดเร็ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(แบบ ผ.02)
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
5-45
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(KPI)
รับผิดชอบหลัก
๗๒ ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานอาคารเรียน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การบริหารงานเกิด การบริหารงานเกิดความสะดวก ร.ร.เทศบาลฯ
สิ่งก่อสร้าง

ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน อาคารประกอบและแหล่ง

ประสิทธิภาพ

และรวดเร็ว

เรียนรู้ในโรงเรียนได้รับการ
ซ่อมแซมให้มสี ภาพดีเหมาะสม
สาหรับใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

๗๓ ค่าจัดซื้อยาพร้อมเวชภัณฑ์

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้อ

นักเรียนและครู โรงเรียน

5,000

5,000

5,000

5,000

ตู้ยาและเวชภัณฑ์สาหรับนักเรียน เทศบาล

5,000 การบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยเบื้องต้น

โรงเรียนเทศบาลฯ

๗๔ โครงการจัดกิจกรรม
วันสาคัญต่างๆ

เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียน

โรงเรียนมีตู้ยาและเวชภัณฑ์ไว้ ร.ร.เทศบาลฯ
สาหรับให้บริการการเจ็บป่วย
ของครูและนักเรียน

นักเรียน ครู จานวน ๒๓๐คน 30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 เจตคติที่ดี การอนุรักษ์ ครูและนักรียนได้ทากิจกรรม

ได้ทากิจกรรมส่งเสริมศาสนาและ

วัฒนธรรมประเพณีที่ เชิดชูเกียรติ ลืบสานอนุรักษ์วฒ
ั น

อนุรักษ์วฒ
ั นธรรมประเพณี

ดีงามให้คงไว้

วันสาคัญต่างๆ ของไทย เช่น
วันแม่แห่งชาติ วันสงกรานต์ฯลฯ

ธรรมประเพณีตา่ งๆ ของไทย

ร.ร.เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
๗๕ โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติ
เพื่อให้มหี ้องปฏิบัตกิ ารทางคณิต นักเรียนจานวน ๒๒๐ คน
200,000
การทางคณิตศาสตร์

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

200,000

200,000

200,000

200,000

ศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการ

ร.ร.เทศบาล

คณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

๗๖ โครงการส่งเสริมศักยภาพการ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน สนับสนุนค่าใช้จ่ายตาม
การศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอโรงเรียนมีห้องปฏิบัตกิ ารทาง
เหมาะสม

เรียนการสอนสาหรับนักเรียน

จัดการศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPI)

5-46
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร.ร.เทศบาล

โครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุง

มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

7,200

7,200

7,200

7,200

7,200

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

21,000

21,000

21,000

21,000

21,000

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

ทั้ง 2 ระบบ
3.ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนา
ห้องสมุด
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ของโรงเรียน
5.ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
6.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 50,000

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
50,000 50,000 50,000

ปี 2565
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5-47
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ในการจัดทาแผนพัฒนาการ
ศึกษาดีเด่น

7.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
อาคารเรียน
8.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
๙.ครูแกนนา
3,000
๗๗ โครงการจัดตั้งห้องปฏิบตั ิ
การทางภาษาโรงเรียน
เทศบาล

เพื่อจัดให้มหี อ้ ง
ปฏิบตั กิ ารทาง
ภาษาสาหรับ
นักเรียน

3,000

3,000

3,000

3,000

ห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จานวน ๑ แห่ง
จานวน ๑ แห่ง

มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารทาง
ภาษาสาหรับนักเรียน

ร.ร.เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
๗๘ โครงการจัดซื้อโครงหลังคา
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ย
โครงหลังคา จานวน ๑ ชุด
300,000
รถยนต์ ๖ ล้อชนิดแสตนเลส

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

300,000

300,000

จานวน 1 หลัง

300,000

300,000

ในการจัดซื้อ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีพนื้ ที่รองรับในการทาโครง

5-48
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.เทศบาล

หลังคารถยนต์

โครงหลังคารถยนต์ ๖ ล้อ
เพื่อบังแดดบังฝนให้กบั นักเรียน

๗๙ โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติ

เพื่อใช้ในกิจกรรม

ห้องปฏิบตั ิการทางคณิตศาสตร์

การทางคณิตศาสตร์

การเรียนการสอน

จานวน ๑ ห้อง

๘๐ โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติ

เพื่อใช้ในกิจกรรม

ห้องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ 300,000

การวิทยาศาสตร์

การเรียนการสอน

จานวน ๑ ห้อง

๘๑ โครงการก่อสร้างป้าย

เพื่อความสวยงาม

ป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล

ชื่อโรงเรียน

และประชาสัมพันธ์
โรงเรียนฯ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 จานวน ๑ ห้อง

มีพนื้ ที่รองรับในการจัดทาห้อง

ร.ร.เทศบาล

ปฏิบัตกิ ารทางคณิตศาสตร์

300,000

300,000

300,000

300,000 จานวน ๑ ห้อง

มีพื้นที่รองรับในการจัดทาห้อง

ร.ร.เทศบาล

ปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน 1 ป้าย

มีพื้นที่รองรับในการก่อสร้างป้ายชื่อร.ร.เทศบาล
โรงเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
๘๒ โครงการก่อสร้างอ่าง
เพื่อก่อสร้างอ่าง
อ่างแปรงฟัน จานวน ๑ แห่ง 100,000
แปรงฟันโรงเรียนเทศบาล

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000

100,000

จานวน 1 แห่ง

100,000

100,000

แปรงฟันสาหรับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีพื้นที่รองรับในการก่อสร้าง

5-49
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.เทศบาล

อ่างแปรงฟันสาหรับนักเรียน

นักเรียน

๘๓ โครงการก่อสร้างซุ้มพระ
พุทธรูป

เพื่อความสวยงาม

ซุ้มพระพุทธรูปจานวน ๑ แห่ง 100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวน 1 แห่ง

และเป็นที่ศักการะ

มีพื้นที่รองรับในการก่อสร้าง

ร.ร.เทศบาล

ซุ้มพระพุทธรูป

ของครูและนักเรียน

๘๔ โครงการก่อสร้างที่จอดรถ

เพื่อใช้เป็นสถานที่

ก่อสร้างโรงจอดรถสาหรับ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,001

ในการจอดรถของ

ครูและผู้มาติดต่อราชการ

(เทศบาล)

(เทศบาล)

(เทศบาล)

(เทศบาล)

(เทศบาล)

โรงเรียน

จานวน ๑ หลัง

๘๕ โครงการก่อสร้างป้อมยาม

เพื่อเป็นจุดบริการ

ก่อสร้างป้อมยาม จานวน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

หน้าโรงเรียนเทศบาล

และสร้างมาตรการ

๑ หลัง

โรงเรียนเทศบาล

ความปลอดภัย

จานวน 1 หลัง

มีพื้นที่รองรับก่อสร้างโรงจอด

ร.ร.เทศบาล

รถสาหรับครูและผู้มาติดต่อราชการ

จานวน 1 หลัง

มีพื้นที่รองรับการก่อสร้างป้อม
ยามหน้าโรงเรียนเทศบาลฯ

ร.ร.เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
งบประมาณ
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
๘๖ โครงการก่อสร้างบ้านพักครู เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ก่อสร้างบ้านพักครู จานวน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
ของโรงเรียนเทศบาล

และการอานวย

๓ คูหา

ความสะดวกใน

(ตามแบบเทศบาลกาหนด)

(แบบ ผ.02)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน 3 คูหา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5-50
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีพนื้ ที่รองรับก่อสร้างบ้านพักครู

ร.ร.เทศบาล

มีพนื้ ที่รองรับก่อสร้างห้องน้าห้อง

ร.ร.เทศบาล

การบริหารจัดการ

๘๗ โครงการก่อสร้างห้องน้า

เพื่อสุขอนามัยที่ดี

ก่อสร้างห้องน้าห้องสุขา

300,000

ห้องสุขาภายในโรงเรียน

ของนักเรียนและ

จานวน ๑ หลัง

(เทศบาล)

300,000

300,000

300,000

300,000 จานวน ๑ หลัง

สุขาภายในโรงเรียน

ผู้มาติดต่อราชการ

๘๘

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา เพื่อใช้ในกิจกรรม
-สนามฟุตซอล

การเรียนการสอน

-สนามฟุตบอล

และการแข่งขัน

-สนามวอลเล่ยบ์ อล

กีฬาต่าง ๆ

-สนามตะกร้อ

สนามกีฬาอเนกประสงค์
จานวน ๔ สนาม

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

จานวน ๔ สนาม มีพนื้ ที่รองรับก่อสร้างสนามกีฬา

ร.ร.เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
๘๙ โครงการก่อสร้างโรงเรือน
เพื่อใช้เป็นสถานที่
โรงเรือนเกษตร จานวน ๑ หลัง 200,000
เพาะชาเกษตร

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
200,000

200,000

200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

5-51
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

200,000

จานวน 1 หลัง

มีพื้นที่รองรับก่อสร้างโรงเรือน

ร.ร.เทศบาล

ในการเพาะพันธุ์

เพาะชาเกษตร

กล้าไม้ และใช้เป็น
สถานที่ในกิจกรรม
การเรียนการสอน
ของนักเรียน

๙๐

โครงการจ้างเหมาจัดทา

เพื่อใช้ในกิจกรรม

อัฒจรรย์เชียร์กฬี า

การเรียนการอสน

อัฒจันท์ จานวน ๓ อัน

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

จานวน 3 อัน

มีพื้นที่รองรับทาอัฒจรรย์

ร.ร.เทศบาล

เชียกีฬา

และการแข่งขันกีฬา

๙๑

โครงการก่อสร้างโรงอาหาร
สาหรับนักเรียน

เพื่อใช้เป็นสถานที่
การรับประทาน
อาหารของนักเรียน

โรงอาคาร จานวน ๑ หลัง

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

จานวน 1 หลัง

มีพื้นที่รองรับก่อสร้างโรงอาหาร ร.ร.เทศบาล
สาหรับนักเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
๙๒ โครงการจ้างเหมาติดตั้ง
เพื่อให้อาคารมี
จ้างเหมาติดตั้งรางระบายน้า 200,000

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000

200,000

จานวน 1 แห่ง

200,000

200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีพนื้ ที่รองรับติดตั้งรางระบายน้า

รางระบายน้าอาคารเรียน

อุปกรณ์รองรับปริ

อาคารเรียนและอาคาร

อาคารเรียนและอาคาร

และอาคารประกอบอื่นๆ

มาณน้าฝนที่มคี ุณภาพ

ประกอบอื่นๆ

ประกอบอื่นๆ

เพื่อจัดซื้อคอมพิว

จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ 800,000

การคอมพิวเตอร์สาหรับ

เตอร์และอุปกรณ์

อุปกรณ์ตอ่ พ่วงสาหรับจัดการ

การเรียนรู้

ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง

เรียนการสอนทางเทคโนโลยี

จานวน ๔๐ ชุด

ทางการศึกษาจานวน ๔๐ ชุด

เพื่อก่อสร้าง

โรงเรียนมีเสาธงที่เหมาะสม

เสาธงชาติ

ในการจัดกิจกรรมก่อนเข้า

๙๓ โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติ

๙๔ โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ
โรงเรียนเทศบาลหนองบัว
ลาย(แห่งใหม่)

เรียนในภาคเช้าจานวน ๑แห่ง

800,000

800,000

800,000

800,000

จานวน 1 ห้อง

มืพื้นที่จดั ตั้งห้องปฏิบัตกิ าร

5-52
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
ร.ร.เทศบาล

ร.ร.เทศบาล

คอมพิวเตอร์

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวน 1 แห่ง

มีพื้นที่กอ่ สร้างเสาธงชาติ

ร.ร.เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561
๙๕ โครงการติดตั้งกล้องวงจร
เพื่อติดตั้งกล้อง
โรงเรียนมีกล้องวงจรปิดไม่
40,000
ปิดภายในโรงเรียน

วงจรปิดใน

น้อยกว่า ๘ จุด กระจายตาม

โรงเรียนสาหรับ

พื้นที่เสี่ยงภายในบริเวณ

รักษาความปลอด

โรงเรียน

(แบบ ผ.02)

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
40,000

40,000

40,000

ปี 2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

40,000 จานวน 8 จุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5-53
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีพื้นรองรับในการติดตั้งกล้อง

ร.ร. เทศบาล

วงจรปิดภายในโรงเรียน

ภัยของโรงเรียน

๙๖ โครงการปรับปรุงโรงปุ๋ย

เพื่อใช้ในการจัด

ทาการดีดและย้ายรวมทั้ง

กิจกรรมต่างๆ

ปรับปรุงโรงปุ๋ ย จำนวน ๑ แห่ง

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 จานวน 1 แห่ง

มีพื้นที่รองรับในการทาโรงปุ๋ย

ร.ร. เทศบาล

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

มีพื้นที่รองรับในการติดตั้ง

ร.ร. เทศบาล

ของโรงเรียน

๙๗ โครงการติดตั้งระบบเสียง
ตามสาย

เพื่อใช้กจิ กรรมของ

โรงเรียนมีระบบเสียงตามสาย

โรงเรียน

ที่มปี ระสิทธิภาพครอบคลุม
ทุกพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนฯ

จานวน 1 แห่ง

ระบบเสียงตามสาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
(KPI)
๙๘ โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้ในการจัด
อาคารอเนกประสงค์ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จานวน 1 แห่ง
อเนกประสงค์(หอประชุม กิจกรรมต่างๆ
(หอประชุม)
/โดม)
ของโรงเรียน
99 โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมี
ความปลอดภัยและ
สวยงาม

(แบบ ผ.02)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5-54
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีพื้นที่รองรับในการก่อสร้าง

ร.ร. เทศบาล

รั้วรอบบริเวณโรงเรียน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จานวน 1 แห่ง

มีพื้นที่รองรับในการก่อสร้าง

ร.ร. เทศบาล

เพื่อให้โรงเรียนมี
ความปลอดภัยและ
สวยงาม

จ้างเหมาทาประตูโรงเรียน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จานวน 1 แห่ง

มีพื้นที่รองรับในการก่อสร้าง

ร.ร. เทศบาล

101 โครงการปัจฉิมนิเทศของ

เพื่อจัดกิจกรรมแสดงความยินดี

นร.ชั้น ป.6 ที่สาเร็จการศึกษา

โรงเรียนเทศบา,ฯ

กับผู้เรียนที่ได้สาเร็จการศึกษา

และครูได้แสดงผลงานในรอบ

ของโรงเรียน

ปีการศึกษา

100 โครงการจ้างเหมาจัดทา

ประตูโรงเรียน

จานวน ๒ บาน

2000

2000

2000

2000

2000 นร.ชั้น ป.6 ที่สาเร็จการศึ
นร.ชั
กษา
้น ป.6 ที่สาเร็จการศึกษา
ร้อยละ 100

โรงเรียนได้แสดงผลงาน
เผยแพร่ให้ชมุ ชนทราบ

ร.ร.เทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์ อปท.นม. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7 แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์ /
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561

งบประมาณ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

102 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม

300,000

300,000 นักเรียนมีสขุ ภาพ

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนชุมชน

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้

นม ให้กบั โรงเรียนชุมชนบ้าน

บ้านหนองบัวลายได้รับสาร

โรงเรียนชุมชนบ้านหนอง

หนองบัวลาย

อาหารครบถ้วน

บัวลาย

เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนชุมชน

ให้การสนับสนุนงบประมาณ

กลางวันให้โรงเรียนชุมชน

บ้านหนองบัวลายได้รับสาร

ในการจัดหาอาหารกลางวันให้

บ้านหนองบัวลาย

อาหารครบถ้วน

กับโรงเรียนชุมชนบ้านหนอง
บัวลาย

103 โครงการอุดหนุนอาหาร

104 โครงการจัดหาวัสดุในการบริหารงาน
เพื่อให้การบริหารงานเกิดความ
สะดวกและรวดเร็ว

300,000

(แบบ ผ.02)

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร่างกายแข็งแรง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5-55
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนมีสขุ ภาพ

กองการศึกษา

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

ร.ร.ชุมชนบ้าน
หนองบัวลาย

650,000

650,000

650,000

650,000

650,000 นักเรียนมีสขุ ภาพ
ร่างกาย แข็งแรง

นักเรียนมีสขุ ภาพ

กองการศึกษา

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

ร.ร.ชุมชนบ้าน
หนองบัวลาย

-จัดซื้อวัสดุฆษณา เผยแพร่

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

-จ้างเหมาทาป้าย

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 การสอนมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็ว

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

-จัดซื้อวัสดุสานักงาน

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

การจัดการเรียน

การบริหารงานเกิดความ

ร.ร.เทศบาล

๔๙

ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบั ญ ญั ติ กำหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอำนาจให้ แก่ องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง โดยในการจั ดทำแผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่นนั้ น จะต้อ งดำเนินการตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒ นาอำเภอ แผนพัฒ นาตำบล แผนพัฒ นา
หมู่ บ้ านหรื อ แผนชุ ม ชน อั น มี ลั ก ษณะเป็ น การกำหนดรายละเอี ย ดแผนงาน ดั ง นั้ น จึ งต้ อ งมี ก ารกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้ การจัดทำแผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การ
บูรณาการร่วมกัน ให้ เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒ นาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒ นากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุ ทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์
๔.๐ และในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล
ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ความสอดคล้ อ งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แนวทางการ...
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

๕๐
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๒๐
๖๐
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

๕๑
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๒๐
(๓)

(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๓)

๕๒

ประเด็น
การพิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ (๕)
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
(๓)
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(๓)
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม (๓)
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
(๓)
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(๓)
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และTTherat (อุปสรรค)
๓. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ท้องถิ่น
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
(๑๐)
จังหวัด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
รายละเอียดหลักเกณฑ์

๕๓
ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

รายละเอียดหลักเกณฑ์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ของยุทธศาสตร์ใน โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ภาพรวม
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
(๕)

(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

(๕)

๑๐๐

๕๔

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จะต้องมีการติดตามและประเมิน ผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อความสอดคล้ องแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่น
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
๑๐
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
๑๐
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
(๕)
สังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
(๕)
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(๕)
รวมคะแนน
๑๐๐

๕๕
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น
การพิจารณา
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ
ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพิ้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๕๖
ประเด็น
การพิจารณา
๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
๕.๒ กำหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
โครงการ
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เป้าหมาย
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
(ผลผลิตของ
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
โครงการ) มีความ
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
งบประมาณได้
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
ถูกต้อง
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
๕.๔ โครงการมีความ โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
สอดคล้องกับแผน
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๕.๕ เป้าหมาย
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
(ผลผลิตของ
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
โครงการ) มีความ
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
สอดคล้องกับ
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
และสังคมแห่งชาติ ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓)
การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ

คะแน
นเต็ม
๖๐
(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

คะแน
นที่ได้

๕๗

ประเด็น
คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
เต็ม
ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
(๕)
๕
สอดคล้อง
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
(๕)
๕
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
ยุทธศาสตร์จังหวัด หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน
๕.๘ โครงการแก้ไข เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
(๕)
๕
ปัญหาความยากจน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
หรือการเสริมสร้างให้ โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ประเทศชาติมั่นคง ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
(๕)
๕
ความสอดคล้องกับ จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
เป้าหมาย(ผลผลิต
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ของโครงการ)
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒ นาต้องให้ สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง (๕)
๕
การราคาถูกต้องตาม ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
หลักวิธีการ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
งบประมาณ

๕๘

ประเด็น
การพิจารณา
๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
มี การกำหนดตั ว ชี้ วัด ผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ
กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ ที่เกิดที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึ งถึง (๑) มี ความเป็ น ไปได้ และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้
(๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุ เป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม
(๕)

คะแนน
ที่ได้

(๕)

๑๐๐

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็ น การสรุป ผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติ
ต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)

๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต

(๑) ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

*******************************************

