แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ ผด. 01
ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์/แนวทาง

จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จำนวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

6

100

5,999,800

100

6

100

5,999,800

100

หน่วยที่ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

1. แผนงานบริหารทั่วไป
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

2

100

10,000

100

2

100

10,000

100

เทศบาลตำบล
หนองบัวลาย

เทศบาลตำบล
หนองบัวลาย

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
2
ยุทธศาสตร์/แนวทาง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. แผนงานการพาณิชย์
รวม

จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จำนวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

1

100

5,000

100

1

100

5,000

100

2

100

127,612

100

2

100

127,612

100

หน่วยที่ดำเนินการ
เทศบาลตำบล
หนองบัวลาย

เทศบาลตำบล
หนองบัวลาย

แบบ ผด. 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
3
ยุทธศาสตร์/แนวทาง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข
1. แผนงานงบกลาง
2. แผนงานสาธารสุข
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
7. แผนงานการศึกษา
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จำนวนงบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

4
1
7
1
4
3
60

5
1.25
8.75
1.25
5
3.75
75

4,078,800
160,000
85,000
3,000
60,000
208,000
7,311,279

34.25
1.34
0.71
0.02
0.50
1.74
61.40

เทศบาลตำบล
หนองบัวลาย

80
91

100
100

11,906,079
18,048,491

100
100

รวม
รวมทั้งสิ้น

หน่วยที่ดำเนินการ

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์

แบบ ผด. 02/1
บัญชีจานวนครุภัณฑ์ฯ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
6
6. แผนงานการศึกษา
ลาดับ
ที่

ครุภัณฑ์

1 ครุภัณฑ์สำนักงำน

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบ

สถานที่

หน่วยงาน เทศบัญญัติ

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก งบประมาณ

ประมาณ
จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

(บาท)

(หน้า)

85,000 โรงเรียนอนุบำลฯ กองกำรศึกษำ

128

15,000 โรงเรียนอนุบำล ฯ กองกำรศึกษำ

128

22,750 โรงเรียนอนุบำลฯ กองกำรศึกษำ

129

15,400 โรงเรียนอนุบำล ฯ กองกำรศึกษำ

129

(รวมติดตัง้ ) แบบตัง้ หรือแบบแขวน
ขนำด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
2 ครุภัณฑ์สำนักงำน

จัดซื้อโต๊ะทำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟุต พร้อม
เก้ำอี้แบบมีแขน ขนำด 0.5x0.5x1.0เมตร
จำนวน 2 ชุด

3 ครุภัณฑ์สำนักงำน

จัดซื้อโต๊ะพลำสติกสี่เหลี่ยม จำนวน 65 ตัว
ขนำด 0.31 x 0.56 x 0.21 เมตร

4 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

จัดซื้อโทรทัศน์แอล อี ดี แบบ Smart Tv
ขนำด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02/1
6. แผนงานการศึกษา
7
ลาดับ
ที่

ครุภัณฑ์

5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบ

สถานที่

หน่วยงาน เทศบัญญัติ

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก งบประมาณ

ประมาณ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนัก

(บาท)

(หน้า)

17,000 โรงเรียนอนุบำลฯ กองกำรศึกษำ

129

75,000 โรงเรียนเทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

128

44,000 โรงเรียนเทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

130

2,600 โรงเรียนเทศบำลฯ กองกำรศึกษำ

130

เครื่องสำรองไฟฟ้ำขนำด 800 Va
จำนวน 1 ชุด
จัดซื้อโต๊ะทำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟุต พร้อม
เก้ำอี้แบบมีแขน ขนำด 0.5x0.5x1.0เมตร
จำนวน 10 ชุด
7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบู๊ก
ประมวลผลของโรงเรียนเทศบำลฯ
จำนวน 2 เครื่อง

8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องเลเซอร์ หรือ LED ขำวดำ
ของโรงเรียนเทศบำล คุณลักษณะพืน้ ฐำน
ตำมครุภัณฑ์คอมพิวฯ จำนวน 1 เครื่อง

พ.ศ.2565

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งำน จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว พร้อม

6 ครุภัณฑ์สำนักงำน

พ.ศ.2564

แบบ ผด. 02/1
6. แผนงานการศึกษา
8
ลาดับ
ที่

ครุภัณฑ์

9 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบ

สถานที่

หน่วยงาน เทศบัญญัติ

ดาเนินการ

รับผิดชอบหลัก งบประมาณ

ประมาณ
เพือ่ เป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับสำนักงำน (แสดงจอภำพขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 19นิ้ว) พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้ำ
ขนำด 800 Va ของศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก
เทศบำลตำบลหนองบัวลำย

พ.ศ.2564

พ.ศ.2565

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(บาท)

(หน้า)

19,500 ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก กองกำรศึกษำ

130

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจานวนครุภัณฑ์ฯ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
1. แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
สถานที่
ลาดับ
ที่

ครุภัณฑ์

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ

งบ

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer
แบบแคร่ยำว สำหรับพิมพ์เช็ค จำนวน 1 เครื่อง

เทศบัญญัติ

รายจ่าย

(บาท)

(หน้า)

5,000

ภำยในเขต

สำนักปลัด

86,88

กองคลัง

92

เทศบำล
23,000

ภำยในเขต
เทศบำล

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

รับผิดชอบหลั ก งบประมาณ

ประมาณ

จำนวน 2 เครื่อง
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ดาเนินการ

หน่วยงาน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02/1

2

2. แผนงานสังคมสงเคราะห์
สถานที่
ลาดับ
ที่

ครุภัณฑ์

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้ำ
จำนวน 1 เครื่อง

งบ

ดาเนินการ

หน่วยงาน

เทศบัญญัติ

รายจ่าย

(บาท)

(หน้า)

ภำยในเขต
เทศบำล

พ.ศ. 2565

รับผิดชอบหลั ก งบประมาณ

ประมาณ
2,500

พ.ศ. 2564

สำนักปลัด

142

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02/1

3

3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
สถานที่
ลาดับ
ที่

ครุภัณฑ์

1 ครุภัณฑ์กำรเกษตร

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1. จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนำดไม่ น้อยกว่ำ

งบ
(บาท)

(หน้า)

50,000

ภำยในเขต
เทศบำล

2. จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนำดไม่ น้อยกว่ำ
20,000

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

รับผิดชอบหลั ก งบประมาณ
รายจ่าย

จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 1 เครื่อง

เทศบัญญัติ

ประมาณ

5 แรงม้ ำ ขนำดโซ่สำหรับบำร์ 18 นิ้ว

2 แรงม้ ำ ขนำดโซ่สำหรับบำร์ 12 นิ้ว

ดาเนินการ

หน่วยงาน

งำนป้องกันฯ

98

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02/1

4

4. แผนงานการพาณิชย์
สถานที่
ลาดับ
ที่
1 ครุภัณฑ์อื่น

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องจ่ำยสำรเคมี ขนำด 120 ลิตร/ซม.
แรงดันไม่ เกิน 4 บำร์
ไฟ 220 โวลท์
จำนวน 2 เครื่อง

งบ

ดาเนินการ

หน่วยงาน

เทศบัญญัติ

รายจ่าย

(บาท)

(หน้า)

ภำยในเขต
เทศบำล

พ.ศ. 2565

รับผิดชอบหลั ก งบประมาณ

ประมาณ
95,000

พ.ศ. 2564

กองกำรประปำ

168

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02/1

5

5. แผนงานสาธารณสุข
สถานที่
ลาดับ
ที่

ครุภัณฑ์

1 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว

รายละเอียดของครุภัณฑ์

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ (แบบข้อแข็ง)

งบ

ดาเนินการ

หน่วยงาน

เทศบัญญัติ

รายจ่าย

(บาท)

(หน้า)

แบบสะพำย เครื่องยนต์ขนำดไม่ น้อยกว่ำ

ภำยในเขต

กองสำธำรณสุข

136

กองสำธำรณสุข

137

เทศบำล

1.4 แรงม้ ำ ปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่ น้อยกว่ำ 30 ซีซี พร้อมใบมี ด
จำนวน 2 เครื่อง
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนำด 800 VA
สำหรับใช้ในงำนสำนักงำนของ
กองสำธำรณสุขฯ จำนวน 2 เครื่อง

5,000

ภำยในกองฯ

พ.ศ. 2565

รับผิดชอบหลั ก งบประมาณ

ประมาณ
19,000

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ /กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองทีด่ ี
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
สถานที่
ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบ

ดาเนินการ

หน่วยงาน

เทศบัญญัติ

ประมาณ

ที่เป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบัติ

อุดหนุนอาเภอบัวลาย ตามโครงการจัดงาน

50,000

รายจ่าย

อาเภอบัวลาย

สานักปลัด

86

30,000 อาเภอบัวลาย

สานักปลัด

86

ประเพณีของดีบัวลาย

ราชการ
2 โครงการอุดหนุนหน่วยงานอื่น
ที่เป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบัติ
ราชการ

อุดหนุนอาเภอบัวลาย ตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธตี า่ ง ๆ

พ.ศ.2565

รับผิดขอบหลั ก งบประมาณ
(หน้า)

1 โครงการอุดหนุนหน่วยงานอื่น

พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองทีด่ ี
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
สถานที่
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบ

ดาเนินการ

หน่วยงาน

เทศบัญญัติ

ประมาณ

ปฏิบัตเิ ทศบำล

4 โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี

จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัตงิ ำนเทศบำล

รายจ่าย

ภำยในเขตเทศบำล

ทุกกอง

1. สำนักปลัด

1,427,600

79,94

2. กองคลัง

295,200

90

3. กองการศึกษา

1,170,000

100,104

4. กองสาธารณสุข

2,164,800

ภำยในเขต

138,145

5. กองช่าง

605,400

143,158

6. กองการประปา

201,800

166

1.จัดงานวันปิยมหาราช
2.จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา
3.จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา
4. จัดงานรัฐพิธี ราชพิธี ฯลฯ

20,000

เทศบาลฯ

พ.ศ.2565

รับผิดขอบหลั ก งบประมาณ
(หน้า)

3 โครงกำรจ้ำงเหมำบุคลภำยนอก

พ.ศ.2564

สานักปลัด

81

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

3

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองทีด่ ี
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
สถานที่
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบ

ดาเนินการ

หน่วยงาน

เทศบัญญัติ

รายจ่าย
(หน้า)

20,000

เทศบาลฯ

สานักปลัดฯ

82

เทศบาลฯ

สานักปลัด

82

ตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต
6 โครงการจัดงานวันเทศบาล

เพือ่ จัดกิจกรรมวันเทศบาล

15,000

พ.ศ.2565

รับผิดขอบหลั ก งบประมาณ

ประมาณ

5 โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จัดฝึกอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน

พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ /กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4
หน่วยงาน

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิ ต)

ประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

เทศบัญญัติ

เพือ่ ขับเคลื่อนการน้อมนาหลัก

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียง

มาใช้ในการดาเนินชีวติ ที่เหมาะสม

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลฯ

เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
ในเขตเทศบาลฯ

5,000

5,000

พ.ศ. 2565

รับผิดขอบหลั ก งบประมาณ
รายจ่าย
(หน้า)

1 โครงการขับเคลื่อนการน้อมนา

พ.ศ. 2564

ภายในเขตฯ

สานักปลัด

148

ภายในเขตฯ

สานักปลัด

152

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5
แบบ ผด. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ให้เกิดความสมดุลย์อย่างยั่งยืน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สถานที่
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิ ต)

ประมาณ

ดาเนินการ

หน่วยงาน

เทศบัญญัติ

คัดแยกขยะมู ลฝอย

1.จัดกิจกรรมฝึกอบรมประชำชน
เกี่ยวกับกำรคัดแยกขยะมู ลฝอย
อย่ำงถูกวิธี
2.จัดกิจกรรมรณรงค์คดั แยกขยะ
มู ลฝอยในชุมชน

5,000

พ.ศ. 2565

รับผิ ด ขอบหลัก งบประมาณ
รายจ่าย
(หน้า)

1 โครงกำรฝึกอบรมและรณรงค์

พ.ศ. 2564

ภำยในเขต

กอง

เทศบำลฯ

สำธำรณสุขฯ

150

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิน่ /กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตาบลหนองบัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

6

แผนงานการพาณิชย์
สถานที่
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิ ต)

ประมาณ

ดาเนินการ

หน่วยงาน

เทศบัญญัติ

การผลิตนาประปา
2 โครงการขุดลอกบ่อตกตะกอน
โรงสูบประปา

ผลิตนำ้ ประปำที่มคี ณ
ุ ภำพและ

รายจ่าย

112,612 ภายในเขตเทศบาล

เพียงพอในการบริการประชาชน
ขุดลอกบ่อตกตะกอนโรงสูบประปา
เพือ่ ให้ระบบผลิตนาประปามี
คุณภาพ

กองการ

168

ประปา
15,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

พ.ศ. 2565

รับผิ ด ขอบหลัก งบประมาณ

(หน้า)

1 โครงการดูแลควบคุมระบบ

พ.ศ. 2564

กองการประปา

169

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ แี ละอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แผนงานการศึกษา

16
สถานที่

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิต)

ประมาณ

ดาเนินการ

หน่วยงาน

เทศบัญญัติ

1.เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

98,400 ภำยในกองกำรศึกษำ กองกำรศึกษำ

100

10,000 ภำยในกองกำรศึกษำ กองกำรศึกษำ

100

3,000 ภำยในกองกำรศึกษำ กองกำรศึกษำ

100

ค่ำเข้ำปกหนังสือ ฯลฯ
2.เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
จำนวน 1 ตำแหน่ง
2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรในรำชอำนำจักรและนอก
รำชอำณำจักร เช่น ค่ำลงทะเบียน
อบรม ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำเช่ำที่
พัก ค่ำพำหนะ สำหรับพนักงำน
เทศบำลและพนักงำนจ้ำง
3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ป้องกัน

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์

ยำเสพติดในสถำนศึกษำ

ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำเพือ่
เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่
อปท

พ.ศ. 2565

รับผิดชอบหลัก งบประมาณ
(หน้า)

1 จ้ำงเหมำบริกำร

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ แี ละอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แผนงานการศึกษา

17
งบ

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิต)

ประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50,000 ภำยในกองกำรศึกษำ กองกำรศึกษำ

101

5,000 ภำยในกองกำรศึกษำ กองกำรศึกษำ

101

10,000 ภำยในกองกำรศึกษำ กองกำรศึกษำ

101

10,000 ภำยในกองกำรศึกษำ กองกำรศึกษำ

101

โครงกำร เช่น ค่ำตกแต่งสถำนที่
ค่ำเช่ำเครื่องเสียง ค่ำรับรอง น้ำดืม่
น้ำแข็ง ค่ำอัดรูป และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทุกรำยกำรสำมำรถถัวจ่ำยกันได้
5 ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อม
แซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ
เทศบำลซึ่งอำจชำรุดระหว่ำงปี เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์และอื่นๆ

6 วัสดุสำนักงำน

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุสำนักงำน เช่น
กระดำษไข ปำกกำ ดินสอ ฯลฯ

7 วัสดุคอมพิวเตอร์

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำแผ่นหรือจำนบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2565

ประมาณ
(หน้าที)่

4 โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ แี ละอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แผนงานการศึกษา

18
งบ

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิต)

ประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

1,071,600 โรงเรียนในสังกัด

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองกำรศึกษำ

104

359,100 โรงเรียนอนุบำลฯ

กองกำรศึกษำ

106

20,000 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

106

ปฏิบัตดิ ำ้ นกำรสอน
9 โครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน
อนุบำลเทศบำลหนองบัวลำย
10 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัด
กำรศึกษำท้องถิ่น

เทศบำลและ ศพด.
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำประกอบ
อำหำรกลำงวัน
1.ค่ำปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ
2.ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
3.ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำห้องสมุด

7,200

"

กองกำรศึกษำ

107

100,000

"

กองกำรศึกษำ

107

50,000

"

กองกำรศึกษำ

108

500,000

"

กองกำรศึกษำ

108

21,000

"

กองกำรศึกษำ

109

3,000

"

กองกำรศึกษำ

110

โรงเรียน
4.ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแหล่งเรียน
รู้ของโรงเรียน
5.ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำกำรจัดกำร
ศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำร
พัฒนำท้องถิ่น (SBMLD)
6.ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
ครูของโรงเรียนในสังกัด อปท
7. ค่ำใช่จ่ำยครูแกนนำ

พ.ศ. 2565

ประมาณ
(หน้าที)่

8 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก ผู้ช่วยครูผู้ดแู ลเด็ก

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ แี ละอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แผนงานการศึกษา

19
งบ

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิต)

ประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

8. ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ป้องกัน

กำรศึกษำท้องถิ่น (ต่อ)

ยำเสพติดในสถำนศึกษำ

11 โครงกำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน
โรงเรียนอนุบำลฯ
12 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียน

เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกำย

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15,000 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

110

4,000 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

113

5,000 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

114

3,000 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

114

30,000 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

114

ให้มสี ุขภำพร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรง
เพือ่ ให้นักเรียนได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ

สู่ควำมเป็นเลิศตำมอัจฉริยภำพ

ในกำรแสดงออกทำงควำมคิดสู่งำน

(แข่งขันทักษะวิชำกำร)

วิชำกำรและ ควำมสำมำรถ

13 โครงกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกำย
ทักษะกีฬำ และนันทนำกำร

ให้มสี ุขภำพร่ำงกำยที่สมบูรณ์แข็งแรง

(จัดซื้ออุปกรณ์กีฬำ)

และจัดซื้ออุปกรณ์กำรกีฬำสำหรับ
เด็กปฐมวัย

14 โครงกำรส่งเสริมกำรผลิต และจัดหำ เพือ่ จัดซื้อสื่อกำรเรียนกำรสอน
สื่อกำรเรียนกำรสอน

พ.ศ. 2565

ประมาณ
(หน้าที)่

โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัด

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ แี ละอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แผนงานการศึกษา

20
งบ

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิต)

ประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ของนักเรียน
16 โครงกำรกำรเผยแพร่ป้ำย

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ประชำสัมพันธ์
17 โครงกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง

5,000 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

114

1,500 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

114

3,000 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

115

46,250 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

115

34,600 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

115

8,000 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

115

ทุกด้ำน
เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรกำร
เผยแพร่ป้ำยประชำสัมพันธ์
เพือ่ ให้กำรบริหำรงำนเกิด
ควำมสะดวกและรวดเร็ว

18 โครงกำรจัดซื้อวัสดุสำนักงำน

เพือ่ ให้กำรบริหำรงำนเกิดควำมสะดวก
และรวดเร็ว

19 โครงกำรจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เพือ่ ให้กำรบริกำรงำนเกิด
ควำมสะดวกและรวดเร็ว
20 โครงกำรจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เพือ่ ให้กำรบริกำรงำนเกิด
ควำมสะดวกและรวดเร็ว

พ.ศ. 2565

ประมาณ
(หน้าที)่

15 โครงกำรวันแสดงผลงำนทำงวิชำกำร เพือ่ ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กให้ครบ

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ แี ละอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แผนงานการศึกษา

21
งบ

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิต)

ประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

และวิทยุ

เพือ่ ให้กำรบริหำรงำนเกิด

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3,000 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

116

2,000 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

116

กองกำรศึกษำ

121

ควำมสะดวกและรวดเร็ว

22 โครงกำรจัดซื้อวัสดุกำรเกษตร

เพือ่ มีเครื่องมือในกำรปฏิบัตงิ ำน

23 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย

- ค่ำหนังสือเรียน

18,000 โรงเรียนอนุบำล ฯ

ในกำรจัดกำรศึกษำตัง้ แต่ระดับ

- ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน

17,100

"

"

122

อนุบำลจนจบกำรศึกษำ

- ค่ำเครื่องแบบนักเรียน

27,000

"

"

123

เพือ่ ให้นักเรียนเรียนสิ่งต่ำงๆ

25,000 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

124

8,500 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

124

ขั้นพืน้ ฐำน
24 โครงกำรศึกษำดูงำนนอก
สถำนที่ของนักเรียนโรงเรียน

เพิม่ เติมจำกำกำรเรียนในห้องเรียน

อนุบำลเทศบำลหนองบัวลำย
25 โครงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน

เพือ่ ให้นักเรียนได้เรียนหนังสือครูได้จัด

กำรสอนทำงไกลในช่วงสถำรกำรณ์ กำรสอนทำงไกลในช่วงสถำรกำรณ์
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส

แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนำ 2019

โคโรนำ 2019

พ.ศ. 2565

ประมาณ
(หน้าที)่

21 โครงกำรจัดซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำ

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ แี ละอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แผนงานการศึกษา

22
งบ

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิต)

ประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

เพือ่ ให้นักเรียนได้มวี ัสดุอุปกรณ์ใช้

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3,265 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

124

70,000 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

127

5,000 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

127

3,000 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

127

163,836 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

127

150,000 โรงเรียนอนุบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

131

ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019
27 ค่ำกระแสไฟฟ้ำของโรงเรียนอนุบำลฯ เพือ่ ให้สถำนศึกษำมีไฟฟ้ำได้ใช้ในกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้และกิจกรรมอื่น
28 ค่ำบริกำรโทรศัพท์

เพือ่ ใช้ตดิ ต่อสื่อสำรระหว่ำง
หน่วยงำนภำยนอก

29 ค่ำน้ำประปำของโรงเรียน

เพือ่ ใช้สำธำรณูปโภคในโรงเรียน

30 โครงกำรอำหำรเสริม (นม)

เพือ่ ให้เด็กนักเรียนได้ดมื่ นมที่มี

โรงเรียนอนุบำลเทศบำล

คุณภำพ

หนองบัวลำย
31 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง/ซ่อมแซม
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรเรียนและ อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ
อำคำรประกอบ

พ.ศ. 2565

ประมาณ
(หน้าที)่

26 โครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกำร

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ แี ละอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แผนงานการศึกษา

23
งบ

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิต)

ประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

1.เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำเข้ำปก

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1,081,600 โรงเรียนเทศบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

104

5,000.-

โรงเรียนเทศบำลฯ

กองกำรศึกษำ

105

804,300 โรงเรียนเทศบำลฯ

กองกำรศึกษำ

106

20,000 โรงเรียนเทศบำลฯ

กองกำรศึกษำ

106

กองกำรศึกษำ

107

หนังสือ ค่ำล้ำงเครื่องปรับอำกำศ
ค่ำย้ำยเครื่องปรับอำกำศ ค่ำติดตัง้ ไฟฟ้ำ
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำรถรับ-ส่ง
นักเรียน ฯลฯ เป็นเงิน 10,000 บำท
2.เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดแู ลเด็กหรือผู้ช่วยครู
ผู้สอน ฯลฯ เป็นเงิน 1,071,600 บำท
33 โครงกำรคณะกรรมกำรสถำน

1.ครูและผู้บริหำรโรงเรียน

ศึกษำร่วมพัฒนำโรงเรียนเทศบำลฯ 2.คณะกรรมกำรสถำนศึกษำร่วม
พัฒนำโรงเรียน
34 โครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียน
เทศบำลหนองบัวลำย
35 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัด
กำรศึกษำท้องถิ่น

จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำประกอบ
อำหำรกลำงวัน
1.ค่ำปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ
2.ค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

9,600

"

พ.ศ. 2565

ประมาณ
(หน้าที)่

32 รำยจ่ำยเพือ่ ให้ได้มำซึ่งบริกำร

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ แี ละอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

24

แผนงานการศึกษา
งบ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิต)

ประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

100,000 โรงเรียนเทศบำลฯ

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองกำรศึกษำ

107

โรงเรียน
4.ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแหล่งเรียน

50,000

"

กองกำรศึกษำ

108

500,000

"

กองกำรศึกษำ

108

250,000

"

กองกำรศึกษำ

109

15,000

"

กองกำรศึกษำ

111

3,000

"

กองกำรศึกษำ

111

21,000

"

กองกำรศึกษำ

111

50,000

"

กองกำรศึกษำ

111

รู้ของโรงเรียน
5.ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำกำรจัดกำร
ศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนใน
กำรพัฒนำท้องถิ่น (SBMLD)
6.ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำกำรจัดกำร
ศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำนในกำร
พัฒนำท้องถิ่น (SBMLD) ดีเด่น
7.ค่ำใช้จ่ำยในกำรรณรงค์ป้องกัน
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ
8.ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูแกนนำ
ด้ำนยำเสพติดของโรงเรียน
9.ค่ำปัจจัยพืน้ ฐำนสำหรับ
นักเรียนยำกจน จำนวน 21 คน
10.ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรม
รักกำรอ่ำนในสถำนศึกษำ

พ.ศ. 2565

ประมาณ
(หน้าที)่

3.ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำห้องสมุด

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ แี ละอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

25

แผนงานการศึกษา
งบ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิต)

ประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

วิทยำศำสตร์ของโรงเรียนเทศบำล

เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีเจตคติที่ดี

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15,000 โรงเรียนเทศบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

116

20,000 โรงเรียนเทศบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

117

3,000 โรงเรียนเทศบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

117

กับวิทยำศำสตร์และพัฒนำทักษะกระ
บวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ได้เพิม่ ขึ้น

37 โครงกำรส่งเสริมให้นักเรียนและคณะ เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้พฒ
ั นำสู่
ครูเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะทำง

ควำมเป็นเลิศตำมอัจฉริยภำพ

วิชำกำรและกำรแข่งขันกีฬำกรีฑำฯ
38 โครงกำรวันสุนทรภู่มหำกวีและ
วันสำคัญต่ำงๆ

เพือ่ ให้นักเรียนทรำบประวัติ ผลงำน
และเกิดควำมซำบซึ้งในวรรณคดี

39 โครงกำรวันสำคัญต่ำงๆ

มีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์ประเพณีไทย

3,000 โรงเรียนเทศบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

117

40 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศิลปะ

เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนมีพฒ
ั นำกำร

15,000 โรงเรียนเทศบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

117

15,000 โรงเรียนเทศบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

118

ดนตรี นำฏศิลป์ของโรงเรียนเทศบำล ด้ำนศิลปะดนตรี นำฏศิลป์
41 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
และควำมปลอดภัยของผู้เรียน

เพือ่ ให้นักเรียนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี

พ.ศ. 2565

ประมาณ
(หน้าที)่

36 โครงกำรจัดกิจกรรมสัปดำห์วัน

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ แี ละอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

26

แผนงานการศึกษา
งบ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิต)

ประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลัง

โรงเรียนเทศบำลหนองบัวลำย

กำยให้มสี ุขภำพร่ำงกำยที่สมบูรณ์

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10,000 โรงเรียนเทศบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

118

แข็งแรง
43 โครงกำรกิจกรรม 5 ส

เพือ่ ให้เด็กนักเรียนรักควำมสะอำด

10,000 โรงเรียนเทศบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

118

44 โครงกำรปรับปรุงภูมทิ ัศน์

เพือ่ ให้มคี วำมร่มรื่น ร่มเย็น สร้ำง

25,000 โรงเรียนเทศบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

118

- ค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำน

95,000 โรงเรียนเทศบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

119

ในกำรจัดกำรศึกษำตัง้ แต่

- ค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

15,000

"

"

119

ระดับอนุบำลจนจบ

- ค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

20,000

"

"

119

กำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน

- ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

10,000

"

"

119

(ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว))

- ค่ำจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย

15,000

"

"

120

- ค่ำจัดซื้อวัสดุกำรศึกษำ

5,000

"

"

120

- ค่ำจ้ำงเหมำทำป้ำยประชำสัมพันธ์ฯ

3,000

"

"

120

- ค่ำจัดซื้อวัสดุกำรเกษตร

9,850

"

"

120

โรงเรียนเทศบำลหนองบัวลำย

บรรยำกำศให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
ภำยในโรงเรียน

45 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย

พ.ศ. 2565

ประมาณ
(หน้าที)่

42 โครงกำรแข่งขันกีฬำสีภำยใน

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ แี ละอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แผนงานการศึกษา

27
งบ

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิต)

ประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

- ค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง

20,000 โรงเรียนเทศบำล ฯ

ในกำรจัดกำรศึกษำตัง้ แต่

- ค่ำน้ำดืม่ น้ำแข็งสำหรับนักเรียนและ

25,000

ระดับอนุบำลจนจบ

ผู้มำติดต่อรำชกำร

กำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน

-ค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำร

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองกำรศึกษำ

120

"

"

121

5,000

"

"

121

20,000

"

"

121

กองกำรศึกษำ

122

(ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว)) แพทย์
-ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์
46 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร

- ค่ำหนังสือเรียน

142,106 โรงเรียนเทศบำล ฯ

จัดกำรศึกษำตัง้ แต่ระดับอนุบำลจน - ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน

74,685

"

"

122

จบกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน

71,280

"

"

123

20,000 โรงเรียนเทศบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

125

3,000 โรงเรียนเทศบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

125

- ค่ำเครื่องแบบนักเรียน

47 โครงกำรเดินทำงไกลเข้ำค่ำยพักแรม 1.เพือ่ ฝึกอบรมให้ครบตำมเนื้อหำ
ลูกเสือ - เนตรนำรีสำมัญ

ตำมหลักสูตรที่วำงไว้
2.เพือ่ ทำกิจกรรมร่วมกัน

48 โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้
และเดินทำงไกลลูกเสือสำรอง

1.เพือ่ ฝึกอบรมให้ครบตำมเนื้อหำ
ตำมหลักสูตรที่วำงไว้
2.เพือ่ ทำกิจกรรมร่วมกันอย่ำงหลำกหลำย

พ.ศ. 2565

ประมาณ
(หน้าที)่

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ แี ละอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แผนงานการศึกษา

28
งบ

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิต)

ประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

แหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่ของเด็ก

เพิม่ เติมจำกแหล่งเรียนรู้ภำยนอก

นักเรียนของโรงเรียนเทศบำล

สถำนศึกษำ

50 โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพือ่ ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีคณ
ุ ธรรม
โรงเรียนเทศบำล
51 กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ทำงไกลในช่วงสถำนกำร์กำรแพร่

50,000 โรงเรียนเทศบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

125

3,000 โรงเรียนเทศบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

126

15,920 โรงเรียนเทศบำล ฯ

กองกำรศึกษำ

126

366,953 โรงเรียนเทศบำลฯ

กองกำรศึกษำ

127

6,000 โรงเรียนเทศบำลฯ

กองกำรศึกษำ

127

จริยธรรมที่ดงี ำม
เพือ่ ควำมปลอดภัยของนักเรียนและ
ผู้ปกครองและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง

ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ เพือ่ ให้นักเรียนไปสู่วิถีกำรเรียนรู้ใหม่
2019 (COVID - 19)

สำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

52 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำร เพือ่ ให้นักเรียนในโรงเรียนเทศบำลได้
เสริม(นม) สำหรับนักเรียน
53 ค่ำบริกำรโทรศัพท์

มีร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ตำมวัย
เพือ่ ให้เป็นกำรบริกำรค่ำโทรศัพท์
สะดวกในกำรติดต่อสื่อสำรกับ
หน่วยงำนอื่นและผู้ปกครอง

พ.ศ. 2565

ประมาณ
(หน้าที)่

49 โครงกำรทัศนศึกษำภูมศิ ำสตร์และ เพือ่ ให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ แี ละอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

29

แผนงานการศึกษา
งบ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิต)

ประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

เพือ่ ให้นักเรียนได้มสี ถำนศึกษำที่มี

150,000 โรงเรียนเทศบำล

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กองกำรศึกษำ

131

84,966 ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก

กองกำรศึกษำ

105

17,500 ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก

กองกำรศึกษำ

112

- ค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

5,000 ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก

กองกำรศึกษำ

112

- ค่ำจัดซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

5,550

"

"

113

- ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ

5,000

"

"

126

- ค่ำจัดซื้อวัสดุสำนักงำน

10,000

"

"

126

ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง/ซ่อมแซม ควำมพร้อมต่อกำรเรียนรู้
อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ
ของโรงเรียนเทศบำลฯ
55 โครงกำรอำหำรกลำงวัน
ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กเทศบำลฯ

จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกมำประกอบ
อำหำรกลำงวัน

56 โครงกำรจัดซื้อสื่อกำรเรียนกำรสอน เพือ่ จัดซื้อสื่อกำรเรียนกำรสอนใน
เพือ่ ใช้ในศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กฯ
57 โครงกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง

พ.ศ. 2565

ประมาณ
(หน้าที)่

54 ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรสนับสนุน

พ.ศ. 2564

ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กเทศบำลฯ

แบบ ผด. 02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ แี ละอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

30

แผนงานการศึกษา
งบ
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิต)

ประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

เสริม(นม) สำหรับนักเรียน

รายจ่าย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

31,618 ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก

กองกำรศึกษำ

127

8,000 ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก

กองกำรศึกษำ

127

3,000 ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก

กองกำรศึกษำ

127

มีร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์ตำมวัย

59 วัสดุก่อสร้ำงสำหรับใช้ในศูนย์พฒ
ั นำ เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น
เด็กเล็กเทศบำลตำบลหนองบัวลำย ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ ไม้อัด เหล็กฯลฯ
60 วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์

เพือ่ จ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์
หรือกำรแพทย์ เวชภัณฑ์ สำหรับใช้
ในศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กฯ

พ.ศ. 2565

ประมาณ
(หน้าที)่

58 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำร เพือ่ ให้นักเรียนในโรงเรียนเทศบำลได้

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 2

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ แี ละอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แผนงานงบกลาง

7
สถานที่

ลาดับ

โครงการ / กิจกรรม

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิ ต)

ประมาณ

ดาเนินการ

หน่วยงาน

เทศบัญญัติ

โรคเอดส์
2 โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพ
ผู้สงู อายุ

48,000

รายจ่าย

ผู้ป่วยในเขตเทศบาล
ให้การสงเคราะห์เบียยังชีพ

ในเขตเทศบาล

สานักปลัด

71

สานักปลัด

71

สานักปลัด

71

เทศบาลฯ
3,106,800

ผู้สงู อายุในเขตเทศบาล

3 โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พกิ าร ให้การสงเคราะห์เบียยังชีพผู้พกิ าร

ภายในเขต

ภายในเขต
เทศบาลฯ

864,000

ภายในเขต
เทศบาลฯ

พ.ศ. 2565

รับผิ ด ขอบหลัก งบประมาณ

(หน้า)

1 โครงการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วย ให้การสงเคราะห์เบียยังชีพ

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 2

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ แี ละอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แผนงานงบกลาง

8
สถานที่

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิ ต)

ประมาณ

ดาเนินการ

หน่วยงาน

เทศบัญญัติ

สุขภำพในระดับท้องถิ่น

เพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัด
บริกำรสำธำรณสุขในพืน้ ที่
โดยเทศบำลฯตั้ งงบประมำณสมทบ

ให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภำพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ ที่
เทศบำลตำบลหนองบัวลำย
ไม่ น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของค่ำ
บริกำรสำธำรณสุขที่ได้รับกำร
จัดสรรจำกกองทุนหลักประกัน
สุขภำพแห่งชำติ (สปสช.)

60,000

พ.ศ. 2565

รับผิ ด ขอบหลัก งบประมาณ
รายจ่าย
(หน้า)

4 เงิ นสมทบกองทุนหลักประกัน

พ.ศ. 2564

ภำยในเขต

กอง

เทศบำลฯ

สำธำรณสุขฯ

74

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02
11

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ แี ละอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สถานที่
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิ ต)

ประมาณ

หน่วยงาน

เทศบัญญัติ

โรคไข้เลือดออก

และ รณรงค์เพือ่ ป้องกันคบคุม

รายจ่าย

15,000 ภำยในเขต

กอง

149

เทศบำลฯ สำธำรณสุขฯ

โรคไข้เลือดออกในชุมชน
2 โครงกำรรณรงค์ป้องกันและ จัดกิจกรรมรณรงค์ทำหมั นถำวร
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ

ให้แก่สตั ว์ควบคุม(สุนัข,แมว)จรจัด

5,000 ภำยในเขต

กอง

151

เทศบำลฯ สำธำรณสุขฯ

ในเขตเทศบำลตำบลหนองบัวลำย
3 โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคน

จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน

ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำฯ โรคพิษสุนัขบ้ำให้แก่สตั ว์เลี้ยง

15,000 ภำยในเขต

กอง

152

เทศบำลฯ สำธำรณสุขฯ

(สุนัข,แมว) ในเขตเทศบำล
ตำบลหนองบัวลำย
4 โครงการสุขาภิบาลอาหาร

จัดอบรมให้ควำมรูแ้ ก่ ผปู้ ระกอบกำร

จำหน่ำยอำหำร ผู้ปรุง ผู้เสริฟ
ผู้สมั ผัสอำหำรในเขตเทศบำลฯ

พ.ศ. 2565

ดาเนินการ รับผิดขอบหลัก งบประมาณ
(หน้า)

1 โครงกำรป้องกันและควบคุม จัดกิจกรรมฝึกอบรม ประชำสัมพันธ์

พ.ศ. 2564

5,000 ภายในเขต

กอง

เทศบาลฯ สาธารณสุขฯ

153

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02
12

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ แี ละอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สถานที่
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิ ต)

ประมาณ

หน่วยงาน

เทศบัญญัติ

ผู้สงู อายุ
6 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ชมรมผู้สงู อายุ
7 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน

รายจ่าย

30,000.- นอกเขตเทศบาลฯสานักปลัด

150

10,000 ภายในเขตฯ สานักปลัด

151

5,000 ภายในเขตฯ สานักปลัด

149

ผู้สงู อายุในเขตเทศบาล
เพือ่ ส่งเสริม และจัดกิจกรรมของ
ผู้สงู อายุภายในเขตเทศบาล
เพือ่ นาบริการไปสู่พนี่ ้องประชาชน
รับฟังรับทราบปัญหา ความต้องการ

พ.ศ. 2565

ดาเนินการ รับผิดขอบหลัก งบประมาณ
(หน้า)

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แบบ ผด. 02
13

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ แี ละอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
สถานที่
ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

งบ

(ผลผลิ ต)

ประมาณ

หน่วยงาน

เทศบัญญัติ

ตลำด

และบริเวณที่จำหน่ำยสินค้ำ
เป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง

พ.ศ. 2565

ดาเนินการ รับผิดขอบหลัก งบประมาณ
รายจ่าย
(หน้า)

1 โครงกำรล้ำงทำควำมสะอำด จัดกิจกรรมล้ำงทำควำมสะอำดตลำด

พ.ศ. 2564

3,000 ภำยในเขต

กอง

เทศบำลฯ สำธำรณสุขฯ

145
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