คำนำ
แผนพั ฒ นาเทศบาลต าบลหนองบั ว สามปี (พ.ศ.2560–2562) เทศบาลต าบลหนองบั ว เป็ น
แผนพั ฒ นาที่ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการแปลงนโยบายคณะผู้ บ ริ ห ารและยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒ นาเทศบาลตาบลหนองบั ว ไปสู่ การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดประมาณการในระดับโครงการที่ระบุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา รวมถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เทศบาลตาบลหนองบัว นั้น ได้มีการรับฟัง
ปั ญ หาความต้ อ งการของประชาชนโดยการจั ด ท าประชาคม และมี ก ารประชุ ม หารือ คณะกรรมการ
พัฒ นาเทศบาลตาบลหนองบั ว คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทาแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลหนองบั ว
โดยผ่านการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการจัดทาแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตาบลหนองบัว
เทศบาลต าบลหนองบั ว ขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลต าบลหนองบั ว
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาเทศบาลต าบลหนองบั ว และคณะอนุ ก รรมการ
จั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี เทศบาลต าบลห นองบั ว ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ และให้ ค าแนะน าใน
การจัดทาแผนพัฒ นาสามปี เทศบาลตาบลหนองบัว ให้ ส าเร็จลุ ล่วงไปด้วยดี เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาเทศบาลตาบลหนองบัว
เทศบาลตาบลหนองบัว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560– 2562) เทศบาลตาบล
หนองบัวฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒ นาเทศบาลตาบลหนองบัว ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
เทศบำลตำบลหนองบัว

ส่วนที่ 1
บทนำ
นั บ ตั้งแต่ รัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ.2550 ได้ บั ญ ญั ติ ให้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
โดยกาหนดนโยบายการปกครอง การบริห ารบุคคล การเงินและการคลัง อย่างอิส ระภายใต้การกากับดูแล
ของหน่วยงานภาครัฐและการตรวจสอบของภาคประชาชน โดยให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนา
สามปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ ซึ่งในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามเจตนารมณ์ จึงต้องกาหนดให้
มีการจัดทาแผนพัฒนาสามปีขึ้น
แผนพัฒนาสามปีหมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา อันเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒ นาที่จัดทาขึ้น สาหรับ
ปีงบประมาณนั้น ๆ ซึ่งมีความต่อเนื่องเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี กล่าวคือ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ใช้ แ ผนพั ฒ นาสามปี เป็ น เครื่อ งมื อ ในการจั ดท างบประมาณรายจ่ ายประจาปี โดยกา ร
นาโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีไปจัดทางบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วย
ความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
1. เพื่อแสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
3. เพื่อแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เพื่อแสดงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
1.3 ขั้นตอนกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี กาหนดไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น กาหนดประเด็นหลักการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้อง
กับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ขั้ น ตอนที่ 2 คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจัด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น รวบรวมประเด็ น หลั ก การ
พัฒนาปัญหาความต้องการและข้อมูลมาจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 4 ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
1.4 ประโยชน์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็น
อุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงาน และใช้ทรัพยากร
การบริหารของท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

บัญชีแสดงจานวนบุคลากรเทศบาลตาบลหนองบัว
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
จานวนพนักงานเทศบาล
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ส่วนราชการ

ทั่วไป
วิชาการ
ปฏิบัติงานชานาญงาน อาวุโส ปฏิบัติงานชานาญงาน ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สานักปลัด
2
2
กองคลัง
1
1
1
กองช่าง
1
1
2
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1
กองวิชาการและแผนงาน
2
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
รวม
4
1
1
4
4
-

อานวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง
สูง
3
2
4
1
1
1
2
1
1
1
14
3
-

บริหารท้องถิ่น
ต้น
กลาง
สูง
1
1
2
-

จานวนพนักงานครูเทศบาลในสังกัด
ลาดับ

ชื่อสถานศึกษา

1 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
2 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

พนักงานเทศบาล
พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง
- ภารกิจ (คุณวุฒ)ิ
- ภารกิจ (ทักษะ)
- ทัว่ ไป
รวมทัง้ สิ้น

ครูผู้ช่วย
-

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จำนวน

คศ.1
-

ผู้บริหารสถานศึกษา
คศ.2
คศ.3
-

33
38
7
159
30
27
102
237

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

คศ.4
1
-

คศ.5
-

แยกเป็น

ครูผู้ช่วย
1
3

คศ.1
18
6

ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย
ชาย

ครูผู้สอน
คศ.2
คศ.3
3
6
-

17
15
6
107
10
21
76

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

รวม
พนักงาน ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
เทศบาล
1
1
7
1
33
5
1
14
9
2
32
3
1
48
5
3
1
1
13
1
5
33
6
148

คศ.4
-

คศ.5
-

หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง
หญิง

รวม
พนักงานครู
เทศบาล
29
9

16
23
1
52
20
6
26

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงานจ้าง

รวม

1
-

4
7

34
16

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

รวม
1
1
41
20
43
52
8
15
6
187

ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประวัติความเป็นมา
เทศบาลต าบลหนองบั ว เดิ ม เป็ น สุ ข าภิ บ าลหนองบั ว จั ด ตั้ งขึ้ น โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2516 มีพื้นที่ 22.50 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่อาเภอเมืองอุดรธานี 4 ตาบล 21 หมู่บ้าน
คือ ตาบลหนองบัว ตาบลหนองขอนกว้าง ตาบลหนองนาคา และตาบลบ้านจั่น
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2536 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลหนองบัว
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 228 หน้าที่ 3 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2536 จานวนพื้นที่
เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 31.50 ตารางกิ โ ลเมตร คลอบคลุ ม พื้ น ที่ 4 ต าบล 19 หมู่ บ้ า น คื อ ต าบลหนองบั ว
ตาบลหนองขอนกว้าง, ตาบลหนองนาคา, ตาบลสามพร้าว
เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2542 กระทรวงมหาดไทย ได้ ป ระกาศพระราชบั ญ ญั ติ เปลี่ ย นแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก.
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542
สภาพทั่วไป
สถานที่ตั้ง
ส านั ก งานเทศบาลต าบลหนองบั ว ตั้ ง อยู่ เลขที่ 999 หมู 4 ถนนเลี่ ย งเมื อ งอุ ด ร - ขอนแก่ น
ต าบลหนองขอนกว้ า ง อ าเภอเมื อ งอุ ด รธานี จั ง หวั ด อุ ด รธานี ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากตั ว เมื อ งอุ ด รธานี
ประมาณ 5 กิโลเมตร
ลักษณะที่ตั้ง
ลักษณะที่ตั้งเป็ น แนวยาวทอดไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (สายอุดร-หนองคาย) และทางหลวง
หมายเลข 22 ( สายอุดรธานี - สกลนคร) และสายรอบเมืองฝั่งตะวันออก
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ

ตาบลหมูม่น, ตาบลกุดสระ
ตาบลหนองขอนกว้าง (พื้นที่ที่ไม่อยู่ในเขตเทศบาลฯ)
ตาบลสามพร้าว , ตาบลหนองนาคา
(พื้นที่ที่ไม่อยู่ในเขตเทศบาลฯ)
ตาบลบ้านเลื่อม, เทศบาลนครอุดรธานี

ที่ตั้ง
- ระยะห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 564 กิโลเมตร (การเดินทางโดย)
➢ เครื่องบิน ( ที่สนามบินนานาชาติอุดรธานี ) ใช้เวลาประมาณ 50 นาที – 1 ชั่วโมง
➢ รถทัวร์ปรับอากาศ ประมาณ 7-8 ชั่วโมง
➢ รถยนต์ส่วนบุคคล 4-5 ชั่วโมง
- ระยะห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 115 กิโลเมตร
- ระยะห่างจากจังหวัดหนองคาย ประมาณ 60 กิโลเมตร

เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลหนองบัว มีพื้นที่ทั้งหมด 31.50 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 4 ตาบล (15หมู่บ้าน )
ทั้งหมดจานวน 38 ชุมชน ดังนี้
1. ตาบลหนองบัว (จานวน 7 หมู่บ้าน 23 ชุมชน)
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

1
2
3
4

ชุมชนบงคา
ชุมชนโนนขมิ้น
ชุมชนนาทราย 1 ชุมชนนาทราย 2 ชุมชนพี.เค. ธานี 3
ชุมชนหนองขาม ชุมชนหนองขามน้อย ชุมชนค่ายเสนีย์รณยุทธ (กฝ.4)
ชุมชนค่ายเสนีย์รณยุทธ 1
หมู่ที่ 5 ชุมชนร่มเย็น 3 ชุมชนประปาเขต 7 ชุมชนดงอุดม ชุมชนศรีสุราษฎร์ ชุมชนมั่งคั่ง
ชุมชนแสนสราญ ชุมชนเฟิร์สโฮม ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์ ชุมชนแสงเจริญ
หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านเดื่อ
หมู่ที่ 7 ชุมชนเก่าน้อย ชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย ชุมชนพลอยวิลล่า 1 ชุมชนพลอยวิลล่า 2
2. ตาบลหนองขอนกว้าง (จานวน 2 หมู่บ้าน 3 ชุมชน)
หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2
หมู่ที่ 6 ชุมชนโพนทอง
3. ตาบลหนองนาคา (จานวน 4 หมู่บ้าน 10 ชุมชน)
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

3
13
14
16
17

ชุมชนหนองใส1 ชุมชนหนองใส 3 ชุมชนหนองใส 4 ชุมชนหนองใส 5
ชุมชนดอนหัน
ชุมชนพรสวรรค์
ชุมชนนาดอน ชุมชนสุขเกษม
ชุมชนหนองใส 2 ชุมชนอุดรแลนด์

4. ตาบลสามพร้าว (จานวน 1 หมู่บ้าน 2 ชุมชน)
หมู่ที่ 5 ชุมชนการเคหะฯ ชุมชนประภาวิลล์
สภาพภูมิประเทศ
ภู มิ ป ระเทศส่ ว นใหญ่ เป็ น ที่ ร าบ ใช้ ส าหรั บ เป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย พื้ น ที่ ส่ ว นน้ อ ยเป็ น ที่ ร าบต่ ามี ปั ญ หา
น้าท่วมขังและการระบายน้าไม่ทัน ในช่วงฤดูฝน พื้นที่บางส่วนเป็นที่ลุ่ม มีลาห้วย และลาคลองเป็นทางระบาย
น้าออกจากตัว เมือง ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาน้าท่วมเมืองอุดรธานีได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีหนองน้า
ขนาดใหญ่ เป็ น พื้ น ที่ ช ลประทานและเป็ น แหล่ งกั กเก็บ น้ าส ารองของการประปาที่ ส าคั ญ คื อ หนองตาไก้
และหนองเหล็ กน้ อย ส่ วนสระน้ าขนาดเล็ก ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมเป็นส่ว นใหญ่ ได้แก่ สระน้า
บ้านพรสวรรค์ , สระน้าบ้านนาดอน , สระน้าบ้านดอนหัน , และสระน้าบ้านนาทราย เป็นต้น

สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้
1. ฤดูร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทะเลจีนใต้ นาพาความร้อน ช่วงปลาย
เดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม
2. ฤดูฝน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านมหาสมุทรอินเดีย นาพาฝนมา ช่วงปลาย
เดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม
3. ฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นาพาความหนาวเย็น ช่วงปลายเดือน
ตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทานาทาไร่และเลี้ยง
สัตว์ บางส่วนทางานรับราชการ รับจ้า งในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ สภาพเศรษฐกิจของเทศบาล
ตาบลหนองบัวกาลังเติบโตและขยายตัว เพราะมีการค้าการลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น
ลักษณะการตั้งชุมชนในเขตเทศบาล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. ในพื้น ที่รอบนอก จะอยู่รวมกลุ่ ม แบบชาวบ้ าน ในลั กษณะเครือญาติ ความสัม พันธ์แนบแน่ น
ประกอบอาชีพในลักษณะใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่ทาไร่ ทานา มีขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิม ที่สืบทอด
กันมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่า ได้แก่ ชุมชนหนองใส, ชุมชนโพนทอง, ชุมชนนาทราย. ชุมชนนาดอน เป็นต้น
2. บริเวณพื้นที่ติดต่อกับเขตเมือง และที่เป็นหมู่บ้านจัดสรร เป็นการอยู่รวมกันของคนหลากหลาย
อาชี พ ความสั ม พั น ธ์ แ ละการติ ด ต่ อ ประสานงานในชุ ม ชนมี น้ อ ย การรวมกลุ่ ม เป็ น แบบหลวมๆ ได้ แ ก่
ชุมชน พี.เค.ธานี 3, ชุมชนอุดรแลนด์, ชุมชนพลอยวิลล่า1, ชุมชนพลอยวิลล่า2, ชุมชนการเคหะฯ เป็นต้น
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การคมนาคม/ขนส่ง
เส้นทางการคมนาคมขนส่งหลักในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว และพื้นที่ใกล้เคียง คือ การคมนาคม
ทางบก ที่สาคัญ ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ใช้ในการเดินทางไปจังหวัดหนองคาย, หมายเลข 22
ใช้ในการเดิน ทางไปจังหวัดสกลนคร ส่วนการเดินทางสั ญจรระหว่างชุมชนและหมู่บ้าน ใช้ถนนคอนกรีต ,
ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง
ข้อมูลถนนภายในเขตเทศบาล
จานวน
ความยาว
ที่
ประเภทถนน
(สาย)
(กิโลเมตร)
1 คอนกรีตเสริมเหล็ก
290
65.29
2 ลาดยาง
1
0.742
3 ลูกรัง
1,013
173.13
สะพาน
- สะพานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก จ านวน 17 แห่ ง เป็ น เส้ น ทางเชื่ อ มระหว่ างพื้ น ที่ เขตเทศบาล
นครอุดรธานี และเทศบาลตาบลหนองบัว
- สะพานลอยคนเดินข้าม จานวน 2 แห่ง

การไฟฟ้า
ชุ ม ชนและหมู่ บ้ านในเขตเทศบาลต าบลหนองบั ว เป็ น ชุ ม ชนในเขตพื้ น ที่ บ ริก ารของการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค จึงมีไฟฟ้าเข้าไปในทุกชุมชนและหมู่บ้าน และมีจานวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อครัวเรือน คิดเป็นประมาณ
ร้ อ ยละ95 ไฟฟ้ าแสงสว่ างสาธารณะ เทศบาลได้ ด าเนิ น การขยายเขตสายพาดดั บ และติ ด ตั้ งโคมไฟฟ้ า
สาธารณะครอบคลุมประมาณ ร้อยละ 75 ของถนนและถนนซอย
การประปา
ชุมชนที่มีพื้นที่ติดเขตเทศบาลนครอุดรธานี และบริเวณใกล้เคียงใช้น้าจากการประปาส่วนภูมิภาค
ส่วนชุมชนและหมู่บ้านที่ห่างไกลออกไป จะใช้น้าจากโครงการประปาหมู่บ้าน ที่เทศบาลดาเนินการไปแล้ว
คือ โครงการประปาหมู่บ้านพรสวรรค์ โครงการประปาหมู่บ้านนาดอน และโครงการประปาหมู่บ้านนาทราย
ซึ่งยั งไม่เพี ย งพอเพราะยั งมีบ างพื้น ที่ ที่มี ปัญ หาการขาดแคลนน้า เนื่องจากเขตประปาไม่ ทั่ว ถึง ปัจจุบั น
จึงใช้น้ าบาดาลและบ่ อน้ าตื้น ในการอุปโภคบริโภคและจากการส ารวจครั วเรือนที่ มีน้าใช้เพี ยงพอตลอดปี
จานวน 5,044 ครัวเรือน
การสื่อสารโทรคมนาคม
การติดต่อสื่อสาร ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์ มีโทรศัพท์สาธารณะติดตั้งอยู่เกือบทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่เพียงพอ
กับความต้องการของประชาชนและพื้นที่ในเขตเทศบาลสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทุกระบบ
มีสถานีวิทยุในเขตพื้นที่ 11 แห่ง คือ
1. สถานีวิทยุชุมชนโฮแซว เรดิโอ
2. สถานีวิทยุชุมชนคนอีสานส่งข่าว
3. สถานีวิทยุชุมชน MD TAPE
4. สถานีวิทยุชุมชน PK ธานีของแกรมมี่
5. สถานีวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน
6. สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา
7. สถานีวิทยุ ตชด. 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ฯ
8. สถานีวิทยุชุมชน RS
9. สถานีวิทยุชุมชนคลื่นพัฒนาท้องถิ่น
10. สถานีวิทยุชุมชนคลื่นมหานคร
11. สถานีวิทยุชุมชนคนหนองใส NN Radio

กระจายเสียงในคลื่นความถี่ F.M. 94.25 MHz
กระจายเสียงในคลื่นความถี่ F.M. 95 MHz
กระจายเสียงในคลื่นความถี่ F.M. 88.25 MHz
กระจายเสียงในคลื่นความถี่ F.M. 98.25 MHz
กระจายเสียงในคลื่นความถี่ F.M. 99.75 MHz
กระจายเสียงในคลื่นความถี่ F.M. 101.25 MHz
กระจายเสียงในคลื่นความถี่ F.M. 100.25 MHz
กระจายเสียงในคลื่นความถี่ F.M. 103.75 MHz
กระจายเสียงในคลื่นความถี่ F.M. 89.75 MHz
กระจายเสียงในคลื่นความถี่ F.M. 101.50 MHz
กระจายเสียงในคลื่นความถี่ F.M. 91.75 MHz

ภายในเขตพื้นที่ ยังไม่มีที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข ประชาชนใช้บริการที่ทาการไปรษณีย์ ซึ่งตั้งอยู่
ในตัวเมือง การประสานงานและการประชาสัมพันธ์ข้อมู ลข่าวสารต่างๆภายในชุมชน ใช้ระบบเสียงตามสาย
ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น จานวน 32 จุด
การจราจร
การจราจรในช่วงเร่งด่วน จะมีปัญหารถติดตามสี่แยกรอบเมือง ที่สาคัญคือสี่แยกทางไปสามพร้าว
และบริเวณสะพานทางเข้าชุมชนดงอุดม - หนองใส สี่แยกสันตพล เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางไป
ส่งบุตรหลานไปเรียนและเดินทางไปทางานในตัวเมือง

การใช้ที่ดิน
พื้นที่บริเวณรอบนอกส่ วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ใช้ในการทานา ทาไร่และปลูกพืชหมุนเวียนตาม
ฤดูกาลและเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย เป็ด ไก่ เป็นต้น บางส่วนใช้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก
เช่น โรงสีข้าว โรงมัน พื้นที่การพาณิชยกรรมกระจายอยู่ตามแนวถนนเส้นทางหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2 และหมายเลข 22
เขตพื้นที่สาหรับการอยู่อาศัย กระจายตามชุมชนต่างๆ และปัจจุบันมีโครงการหมู่บ้านจั ดสรรเพิ่ม
จานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ในบริเวณพื้นที่รอบเมือง ทาให้มีการถมที่เป็นจานวนมาก ในฤดูฝนมักเกิดปัญหาน้า
ท่วมขัง อันมีสาเหตุมาจากการระบายน้าไม่ทัน เนื่องจากทางระบายน้าเดิมถูกถมเป็นพื้นที่ปลูกสร้างบ้านเรือน
ที่อยู่อาศัย
ขนาดพื้นที่ใช้สอย (หน่วย : ไร่)
ที่ดินทานา
จานวน
9,500 ไร่
ที่ดินทาสวน
จานวน
950 ไร่
ที่ดินทาไร่
จานวน
830 ไร่
ที่ดินสาหรับเลี้ยงสัตว์
จานวน
594 ไร่
ที่ดินสาหรับที่อยู่อาศัย
จานวน
6,863 ไร่
ที่ดินสาธารณประโยชน์
จานวน
394 ไร่
พื้นที่น้า คลอง บึง ถนน
จานวน
1,325 ไร่
ที่ดินว่างเปล่า
จานวน
230 ไร่
ด้านเศรษฐกิจ
โครงสร้างของเศรษฐกิจ ลักษณะและประเภทของการประกอบอาชีพ ของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัว
เกษตรกรรม
ร้อยละ 24.97
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
ร้อยละ 8.23
ข้าราชการ/พนักงานรัฐ/บริษัทเอกชน
ร้อยละ 12.93
พนักงานห้างร้าน/บริษัทเอกชน
ร้อยละ 19.94
อาชีพอิสระ/รับจ้างทั่วไป
ร้อยละ 20.83
นักเรียน/นักศึกษา
ร้อยละ 9.55
แม่บ้าน
ร้อยละ 2.35
อื่นๆ
รอยละ 1.17
การเกษตรกรรม
พื้นที่ที่ใช้ในการเกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 60.32 ของพื้นที่ทั้งหมด ประชาชนส่วนใหญ่ทานา ทาไร่
ทาสวน ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ คือข้าว

การอุตสาหกรรม
การประกอบการอุตสาหกรรม ส่ วนใหญ่ เป็น อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก ที่สาคัญ คือ
อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร ดังนี้
อุตสาหกรรมขนาดกลาง ได้แก่
1. โรงสีข้าวขนาดใหญ่
2. โรงงานแปรรูปไม้
3. โรงงานบรรจุแก๊ส
4. โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์
5. โรงงานผลิตยางรถยนต์
6. ปั๊มแก๊ส
7. โรงงานผลิตนม
8. โรงงานผลิตหลังคาเหล็ก

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

4
2
2
1
1
2
1
3

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้แก่
1. โรงงานผลิตน้าดื่ม
จานวน
4
แห่ง
2. โรงงานผลิตน้าแข็ง
จานวน
3
แห่ง
3. โรงกลึง
จานวน
2
แห่ง
ด้านการพาณิชยกรรม การบริการ
การลงทุน ด้านการพาณิ ชย์กาลั งขยายตัว อย่างรวดเร็ว เนื่องจากทาเลที่ตั้ง มีสิ่งที่เอื้ออานวยต่อ
การค้าและการลงทุน โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบาย การจราจรไม่ติดขัด ไม่มีปัญหาเรื่องที่จอด
รถอย่างเช่นในเมือง ราคาที่ดินไม่สูงมาก จานวนประชากรย้ายมาอาศัยเพิ่มจานวนขึ้นเรื่อยๆ ประชาชนมีงาน
ทาใกล้บ้าน มีรายได้ และมีกาลังในการจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการค่อนข้างสูง
การประกอบธุรกิจที่สาคัญ
- ธุ ร กิ จ การค้ า ปลี ก และการค้ า ส่ ง ประเภทร้ า นค้ า วั ส ดุ ข นาดใหญ่ ได้ แ ก่ ร้ า นโกลบอลเฮาท์
(Global House) ทู ล โปรพลั ส (Toolpro plus) และเซนต์ ม อลล์ (ST.Mall) ประเภทศู น ย์ ก ลางการค้ าผ้ า
และเสื้อผ้าสาเร็จรูปขนาดใหญ่ ได้แก่ ตลาดโบ๊เบ๊ ไทวัสดุ พาวเวอร์บาย
- ธุรกิจร้านอาหาร (สวนอาหาร) ขนาดใหญ่ ที่สาคัญได้แก่ ครัวหนองขาม ,ร้านระเบียงริมน้า เป็นต้น
- ธุรกิจบริการที่พัก (Service Apartment) ได้แก่ อินเตอร์ เฮาท์, บ้านวรชาญ, โชคดีอพาร์ทเม้นท์,
ทรายทองรีสอร์ท, ชบารีสอร์ท,โทมัสรีสอร์ท และพิมลรัตน์แมนชั่น เป็นต้น ซึ่งให้บริการที่พัก ทั้งรายวันและ
รายเดือนแก่ผู้ที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน สรุปธุรกิจที่สาคัญดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ร้านจาหน่ายวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่
สถานีบริการน้ามัน/ปั๊มแก๊ส
ร้านจาหน่ายไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้
ร้านจาหน่ายอะไหล่
ร้านอาหารขนาดกลางและใหญ่
ร้านขายยา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

7
10
2
4
9
9

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

7. ร้านจาหน่ายยางรถยนต์
8. ร้านจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์
9. บริการที่พัก
10. ร้านจาหน่ายสินค้าขนาดใหญ่

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

7
5
42
6

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

ด้านสังคม
- จานวนประชากรในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว ทั้งสิ้น 32,390 คน แยกเป็น
• ชาย 15,486 คน
• หญิง 16,904 คน
- จานวนครัวเรือนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว จานวน 14,403 ครัวเรือน แยกเป็น
- ตาบลหนองบัว
8,590 ครัวเรือน
- ตาบลหนองนาคา
2,844 ครัวเรือน
- ตาบลสามพร้าว
1,173 ครัวเรือน
- ตาบลหนองขอนกว้าง 1,796 ครัวเรือน
- ความหนาแน่นของประชากร 1,028 คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2559)
ตารางแสดงสถิตจานวนประชากร แยกตามตาบล ตั้งแต่ ปี 2551-2559
จานวนประชากร
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559

ตาบลหนองบัว ตาบลหนองนาคา ตาบลสามพร้าว ตาบลหนองขอนกว้าง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
7,977 8,823 3,744 3,866 792
919 1,620 1,766
8,210 8,999 3,779 3,938 767
878 1,646 1,803
8,205 9,040 3,785 3,949 756
875 1,651 1,805
8,387 9,365 3,895 4,060 788
893 1,714 1,904
8,610 9,422 3,959 4,118 802
897 1,720 1,925
8,615 9,444 3,955 4,130 796
903 1,731 1,933
8,654 9,497 4,039 4,202 800
912 1,781 1,964
8,760 9,599 4,078 4,280 811
941 1,797 2,012
8,742 9,578 4,112 4,316 804
949 1,828 2,061

ด้านคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
ข้อมูลสถาบันการศึกษา
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
โรงเรียนสังกัดสานักงานประถมศึกษาแห่งชาติ
โรงเรียนเอกชน
อื่นๆ
โรงเรียนระดับอนุบาล , ศูนย์เด็กเล็ก
โรงเรียนระดับประถม

1
5
1
2
3
5

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

รวม
29,507
30,020
30,066
31,006
31,444
31,507
31,849
32,278
32,390

โรงเรียนระดับมัธยม
3 แห่ง
วิทยาลัย
2 แห่ง
สถาบั น การศึกษาที่อยู่ในการดูแลและความรับผิ ดชอบโดยตรงของเทศบาลตาบลหนองบัว ได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีจานวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กดอนหัน รับสมัครนักเรียนอายุตั้งแต่ 2 ปีครึ่งถึง 5 ปี
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว
ปีการศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

จานวนนักเรียน
ชาย(คน)
หญิง(คน)
148
145
142
119
115
99
87
85
105
102
110
118
131
139

รวมทั้งสิ้น
(คน)
293
261
214
172
207
228
270

จานวนครูพี่เลี้ยง
14
13
12
12
12
13
12

จานวนห้องเรียน
9
9
9
9
9
9
9

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
ปีการศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

จานวนนักเรียน
รวมทั้งสิ้น(คน)
ชาย(คน)
หญิง(คน)
27
33
60
36
35
71
51
51
102
52
50
102
50
60
110
65
53
118
61
68
129

จานวนครูพเี่ ลี้ยง
4
5
5
5
5
5
6

จานวนห้องเรียน
3
3
3
3
3
4
4

สถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว ประกอบด้วย
ระดับประถมศึกษา ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านเก่าน้อย
2. โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
3. โรงเรียนบ้านหนองขาม ( ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์ )
โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาสถึงระดับมัธยมศึกษา)
1. โรงเรียนบ้านดงอุดม
2. โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
ระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี ได้แก่ โรงเรียนเทคนิคพาณิชยการสันตพล, วิทยาลัยสันตพล
โรงเรียนสาหรับเด็กพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี , ศูนย์การศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดอุดรธานี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลโรงเรียนเทศบาล
เดิมคือโรงเรียนบ้านหนองใส ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2547 มีนายผอง กงบุราณ เป็นครูใหญ่คนแรก
ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล 1 มีพื้นที่ 10 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา มี นายณรงค์ศักดิ์ พันชะโก เป็นผู้อานวยการ
โรงเรียน เขตบริการ หมู่ 3,10,11,17 ตาบลหนองนาคา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปิดสอนระดับชั้น
อนุบาล-มัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตาบลหนองบัว 1 แห่ง คือ โรงเรียนเทศบาล1 (หนองใส)
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส ปีการศึกษา2559
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
ระดับชั้น

จานวนห้องเรียน

อนุบาล 1
อนุบาล2

2
2
4
2
2
2
2
2
2
12
2
2
2
6
22

รวมอนุบาล
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวมประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวมมัธยมศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน
หญิง (คน)
45
28
73
43
28
40
47
26
24
208
37
28
26
91
372

ชาย (คน)
39
45
84
36
41
32
30
41
39
219
30
35
23
88
391

หมายเหตุ

รวม
84
73
157
79
69
72
77
67
63
427
67
63
49
179
763

ข้อมูลบุคลากร
จานวนครู/นักการภารโรง แยกตามตาแหน่ง/วุฒิ
ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ครูผสู้ อน
พนักงานจ้าง ( ผู้ช่วยครู )
พนักงานจ้าง
( ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน )
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ)
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์)
พนักงานจ้างทั่วไป
ลูกจ้างประจา
รวม

ชาย
1
7
1

ปริญญาโท
หญิง
7
-

รวม
1
14
1

9

7

1

ชาย
6
2

ปริญญาตรี
หญิง
5
5

รวม
14
7

1
9

2
1
16

2
1
1
25

ต่ากว่าปริญญาตรี
ชาย หญิง รวม
1
1
2

1
1
1

1
2
1
4

รวม
1
28
8
2
1
1
1
2
1
45

( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 )

ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 92.00 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 7.24 ศาสนาอิสลาม
ร้อยละ 0.67
- วัดพุทธ
จานวน
11 แห่ง
- โบสถ์ (ศาสนาคริสต์) จานวน
1 แห่ง
วัดสาคัญๆภายในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว ได้แก่
1. วัดศิรธิ รรมนิมิต ชุมชนบงคา
7. วัดอินทราวาส ชุมชนเก่าน้อย
2. วัดสีหนาทศาดาราม ชุมชนหนองขาม 8. วัดป่าหนองม่วง ชุมชนดงอุดม
3. วัดป่าดอนหัน ชุมชนโนนขมิ้น
9. วัดโพธิ์ศรีใสสะอาด ชุมชนหนองใส
4. วัดป่านาดอน ชุมชนนาดอน
10. วัดศรีโพธิ์ทองรัตนาราม ชุมชนนาดอน
5. วัดศรีสุข ชุมชนโพนทอง
11. วัดใหม่ชัยมงคล ชุมชนนาทราย
6. วัดโสมนัสสันตยาราม ชุมชนค่ายเสนีย์ฯ 1
กีฬา นันทนาการและพักผ่อน
- สวนสาธารณะ 2 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะเทศบาล (บ้านค่ายเสนีย์ฯ ) และสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ (บ้านนาดอน)
- ศูนย์นันทนาการชุมชน จานวน 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์นันทนาการบ้านโนนขมิ้น และศูนย์นันทนาการ
บ้านเก่าน้อย
- ลานกีฬา จานวน 32 แห่ง ได้แก่
1. ลานกีฬาชุมชนบ้านพรสวรรค์ 12. ลานกีฬาชุมชนพลอยวิลล่า 1 23. ลานกีฬาชุมชนพลอยวิลล่า 2
2. ลานกีฬาชุมชนโนนขมิ้น
13. ลานกีฬาชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย 24. ลานกีฬาชุมชนศรีสุราษฎร์
3. ลานกีฬาชุมชนดงอุดม
14. ลานกีฬาชุมชนบ้านเดื่อ
25. ลานกีฬาชุมชนหนองขามน้อย
4. ลานกีฬาชุมชนเก่าน้อย
15. ลานกีฬาชุมชนแสงเจริญ
26. ลานกีฬาชุมชนนาดอน
5. ลานกีฬาชุมชนหนองขาม
16. ลานกีฬาชุมชนหนองใส 2
27. ลานกีฬาชุมชนโพนทอง
6. ลานกีฬาชุมชนบงคา
17. ลานกีฬาชุมชนสุขเกษม
28. ลานกีฬาชุมชนนาทราย1
7. ลานกีฬาชุมชนการเคหะ
18. ลานกีฬาชุมชนร่มเย็น
29.ลานกีฬาชุมชนค่ายเสนีย์ฯ1
8. ลานกีฬาบ้านหนองใส 4
19. ลานกีฬาชุมชนประปาเขต 7 30. ลานกีฬาชุมชนมั่งคั่ง
9. ลานกีฬาชุมชนค่ายเสนีย์
20. ลานกีฬาชุมชนแสนสราญ
31.ลานกีฬาชุมชนอุดรแลนด์
10.ลานกีฬาชุมชนดอนหัน
21. ลานกีฬาชุมชนทรัพย์สมบูรณ์ 32. ลานกีฬาชุมชนเฟิร์ทส์โฮม
11. ลานกีฬาชุมชนนาทราย 2 22. ลานกีฬาชุมชนร.ร.เทศบาล1 หนองใส
- สนามกีฬา จานวน 15 แห่ง ได้แก่
1. สนามกีฬากลางเทศบาล (ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ)
9. สนามกีฬาชุมชนเก่าน้อย
2. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองขาม
10. สนามกีฬาชุมชนการเคหะฯ
3. สนามกีฬาชุมชนหนองขาม
11. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดงอุดม
4. สนามกีฬาค่ายเสนีย์รณยุทธ
12. สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล1 หนองใส
5. สนามกีฬาชุมชนดอนหัน
13. สนามกีฬาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
6. สนามกีฬาชุมชนพรสวรรค์
14. สนามกีฬาชุมชนค่ายเสนีย์ 2
7. สนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล
15. สนามกีฬาชุมชนค่ายเสนีย์ 1
8. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเก่าน้อย
15. สนามกีฬาชุมชนนาทราย 2

ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม มีลักษณะดั้งเดิมโดยยึดประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน และ
งานประเพณีที่สาคัญของชาวเทศบาลตาบลหนองบัว คือ งานประเพณีอนุรักษ์โบราณสถานพระธาตุ โพนทอง
ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี กิจกรรมที่สาคัญในงาน ได้แก่ การทาบุญตักบาตร พิธีราบวงสรวงองค์
พระธาตุโพนทอง พิธีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ พร้อมทั้งการจัดงาน “สัตยาธิษฐาน สืบสานประเพณี ไหว้สาพระธาตุ
โพนทอง” ซึ่งจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายน มีการบวงสรวง แสดงแสง สี เสียง การประดับประดาโคมไฟบริเวณ
องค์พระธาตุและบริเวณโดยรอบ นับเป็นการจัดงานประเพณีที่มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจานวนมาก ซึ่งนอกจากเป็นการ
อนุรักษ์งานประเพณีแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ในพื้นที่อีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวอีสาน เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีงานบุญ
กฐิน ประเพณีบุญพระเวสสันดร ซึ่งเทศบาลตาบลหนองบัว ได้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
นี้ไว้ให้คงอยู่ต่อไป
การสาธารณสุข
เทศบาลตาบลหนองบัวเป็นเทศบาลที่อยู่ติดกับเทศบาลนครอุดรธานี มีการคมนาคมสะดวก ประชาชน
สามารถเดิ น ทางไปรั บ การรั ก ษาจากสถานบริ ก ารที่ เป็ น ของรั ฐ และเอกชนได้ ส ะดวกตามอากา รเจ็ บ ป่ ว ย
และภายในเขตเทศบาลตาบลหนองบัวเองประชาชนที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล
เบื้องต้นได้ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลหนองบัว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองใส
ซึ่งเป็ น สถานบริการสาธารณสุ ขที่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ส่ ว นผู้ ป่ วยที่ มีอาการเจ็บ ป่ว ยหนั ก มักจะเข้ารับการ
พยาบาลของรัฐที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม หรือเอกชนเช่นโรงพยาบาลชัย
เกษม โรงพยาบาลเอกอุดร โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นต้น
ส่วนการให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน เทศบาลตาบลหนองบัวมีโรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ข ภาพที่ มี เขตรั บ ผิ ด ชอบครอบคลุ ม ทั้ งพื้ น ที่ เขตเทศบาลต าบลหนองบั ว จ านวน 4 แห่ ง และศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข 1 แห่ง เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลขั้นปฐมภูมิแก่ประชาชน รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การ
ตรวจคัดกรองเบาหวาน ตรวจวัดความดันโลหิต ได้แก่
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองบัว รับผิดชอบให้บริการใน 8 ชุมชน ได้แก่
- ชุมชนโนนขมิ้น
- ชุมชนหนองขาม
- ชุมชนหนองขามน้อย
- ชุมชนค่ายเสนีย์รณยุทธ์ 1, 2
- ชุมชนนาทราย 1,2
- ชุมชนพี.เค.ธานี 3
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองขอนกว้าง รับผิดชอบให้บริการใน 3 ชุมชน ได้แก่
- ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ 1,2
- ชุมชนโพนทอง
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองนาคา รับผิดชอบให้บริการชุมชน ได้แก่
- ชุมชนนาดอน ชุมชนสุขเกษม
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองใส รับผิดชอบให้บริการใน 8 ชุมชน ได้แก่
- ชุมชนหนองใส 1-5 , ชุมชนอุดรแลนด์ , ชุมชนดอนหัน , ชุมชนพรสวรรค์

5. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตาบลหนนองบัว รับผิดชอบให้บริการใน 17 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบงคา
ชุ ม ชนเก่ า น้ อ ย ชุ ม ชนมิ ต รภาพเก่ า น้ อ ย ชุ ม ชนพลอยวิ ล ล่ า 1,2 ชุ ม ชนบ้ า นเดื่ อ ชุ ม ชนดงอุ ด ม
ชุมชนศรีสุราษฎร์ ชุมชนประปาเขต 7 ชุมชนร่มเย็น 3 ชุมชนแสนสราญ ชุ มชนมั่งคั่ง ชุมชนการเคหะฯ
ชุมชนแสงเจริญ ชุมชนเฟิร์สโฮม ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์ ชุมชนประภาวิลล์
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เทศบาลตาบลหนองบัวไม่มีพื้นที่ป่าไม้ มีเพียงแหล่งน้าผิวดิน มีลักษณะเป็น
ลาห้ วยและหนองน้ าสาธารณ ได้แ ก่ ห้วยบง ห้วยหมากแข้ง ห้ วยมั่ง และห้วยเชียงหลวง ส่วนหนองสาธารณะ
(ขนาดใหญ่) ได้แก่ หนองเหล็กน้อย และหนองตาไก้
ขยะมูลฝอย เทศบาลตาบลหนองบัวมีการดาเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยเองมีปริมาณขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นจานวนมาก เฉลี่ยวันละ 25-30 ตัน/วัน เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีการประกอบกิจการ
พาณิชย์และอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น มีแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนและการตั้งบ้านเรือนเพิ่มขึ้นทาให้ปริมาณขยะมี
แนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละปี ส่วนการกาจัดขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเทศบาลไม่มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย แต่นาไปกาจัด
กับสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครอุดรธานี โดยต้องเสียค่ากาจัดขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลนครอุดรธานีปี
ละไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนด้านการกาจัดน้าเสียเทศบาลยังไม่มีระบบบาบัด
น้าเสียรวม
วิธีการจัดเก็บขยะ แบบจัดเก็บเอง
ปริมาณขยะมูลฝอย 25 - 30 ตัน/วัน
รถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดความจุ 14 ลบ.หลา จานวน 4 คัน ขนาดความจุ 10 ลบ.หลา
จานวน 6 คัน ขนาดความจุ 6 ลบ.หลา จานวน 1 คัน
ขนาดความจุ 8 ลบ.ม. แบบตะขอเกี่ยว จานวน 1 คัน
ขนาดความจุ 1 ตัน จานวน 1 คัน
ถังรองรับขยะมูลฝอย 3,000 ใบ
พนักงานเก็บขนและกวาดขยะมูลฝอย เก็บขน 50 คน กวาดขยะมูลฝอย 150 คน
รถยนต์เก็บและขนสิ่งปฏิกูล จานวน 12 คัน
อัตราการเก็บค่าธรรมเนียม กาจัดขยะมูลฝอย
1) หลังคาเรือน ราคา 20 บาท/เดือน
2) ร้านค้า ราคา 20-300 บาท/เดือน , ร้านค้าขนาดใหญ่ ราคา 2,000 – 3,000 บาท/เดือน
3) โรงงานอุตสาหกรรม ราคา 300-1,500 บาท/เดือน
ด้านการบริหารจัดการ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี เป็น 1 สานัก 6 กอง 1 หน่วย ดังนี้
1. สานักปลัดเทศบาล
5. กองวิชาการและแผนงาน
2. กองสวัสดิการและสังคม
6. กองคลัง
3. กองช่าง
7. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. กองการศึกษา
8. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถานะคลังท้องถิ่น
ปั จจุ บั น เท ศบ าลมี ย อดเงิ น สะสม ที่ น าม าใช้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 30 ธั น วาคม 2558
จ าน ว น 16,3 0 3 ,2 4 2 .3 2 บ าท แ ล ะ ส ะ ส ม ไว้ ที่ ก อ งทุ น ส่ งเส ริ ม กิ จ ก ารเท ศ บ าล (ก .ส .ท .)
อี ก จ านวน 18,541,449.71 บาท มี เงิ น กู้ ค งค้ า งกั บ กองทุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ การเทศบาล (กสท.) จ านวน
74,812,582.23 และฐานะการคลังของเทศบาลมั่นคงพอควร
สถานะการคลัง
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
รับจริง
172,653,323.64 160,548,679.89 166,946,032.98 173,312,550.93 175,705,413.56
จ่ายจริง 155,943,699.48 136,790,891.08 146,255,430.64 162,093,553.67 160,337,144.03
งบแสดงรายรับ – รายจ่ายของเทศบาล
รายการ
รายจ่าย
เงินเดือน
ค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุน
รายจ่ายอื่นๆ
งบกลาง
ค่าครุภณ
ั ฑ์ (หมายเหตุ 1)
ค่าที่ดิน (หมายเหตุ 2)

ปี 2554

ปี2555

ปี2556

ปี 2557

ปี 2558

11,243,757
1,490,322
11,034,899.75
8,031,128
19,433,488.79
11,054,271.29
1,210,558.29
3,987,049.44
9,186,855.65
4,593,029
24,960,000

10,297,389.00
1,498,071.001
10,824,984.00
9,454,366.50
20,143,015.16
11,087,128.71
1,452,422.55
867,952.90
16,378,756.82
5,840,940.00
18,273,282.02

19,466,714.38
1,878,759.00
13,606,380.00
10,620,931.00
21,430,529.41
12,516,545.15
2,251,863.77
5,845,632.85
17,342,634.08
20,605,421.00
20,690,020.00

22,949,294.01
1,674,830.00
16,339,111.44
14,233,655.25
24,911,381.36
16,633,678.09
2,351,837.33
8,032,682.55
17,409,863.04
18,159,771.60
17,756,500.00

22,664,484.20
1,728,080.00
19,759,749.00
5,253,575.25
31,973,734.49
14,220,057.59
2,997,795.97
4,349,055.96
16,794,076.28
15,898,330.00
24,698,205.29

รวมรายจ่าย 105,225,359.21 106,118,308.66 146,255,430.64 160,452,604.67 160,337,144.03

รายการ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

5,626,334.05
6,263,741.80
2,398,151.30
2,358,715.25
1,110,179.37
1,450,746.08
499,956.56
727,777.92
7,940.00
79,166,654.09
88,236,880.42
33,134,008
30,830,296.00
1,114,560.57
49,603,479.70 30,672,582.42

7,950,726.75
3,634,410.20
2,543,492.38
935,871.08
104,752,873.57
47,128,659.00
27,446,910.40

9,109,335.15
4,272,547.50
3,635,439.07
1,186,726.10
192,610.00
106,888,916.11
48,008,171.00
25,012,189.85

9,754,083.50
3,184,469.30
2,539,032.45
1,402,176.72
491,000.00
108,234,169.59
50,100,482.00
36,697,959.90

รวมรายรับ 172,653,323.64 160,548,679.89

194,392,943.38

198,305,934.78

212,403,373.46

รายรับ
ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมค่าปรับฯ
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน
รัฐบาลจัดสรรให้
อุดหนุนทั่วไป
อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

อุดหนุนเฉพาะกิจ

ปี 2554

ปี2555

บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกิจกรรมการเมืองและการบริหาร
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดปั ญ หา ความต้ อ งการและวิ สั ย ทั ศ น์ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ตามหลักการประชาธิปไตย เรื่องการกระจายอานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สาคัญ ได้แก่ การเปิด
โอกาสให้ประชาชน เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล, การจัดเวทีประชาคม, โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบ
ประชาชน เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา เทศบาลตาบลหนองบัว แบ่งเขตเลือกตั้ง
เป็น 2 เขต
เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 22 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนบงคา
2. ชุมชนดงอุดม
3. ชุมชนประปาเขต 7
4. ชุมชนบ้านเดื่อ
5. ชุมชนเก่าน้อย
6. ชุมชนพลอยวิลล่า 1
7. ชุมชนพลอยวิลล่า 2
8. ชุมชนการเคหะฯ

9. ชุมชนหนองใส 1
10. ชุมชนหนองใส 2
11. ชุมชนหนองใส 3
12. ชุมชนหนองใส 4
13. ชุมชนหนองใส 5
14. ชุมชนประภาวิลล์
15. ชุมชนร่มเย็น 3
16. ชุมชนแสนสราญ

17. ชุมชนอุดรแลนด์
18. ชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย
19.ชุมชนศรีสุราษฎร์
20.ชุมชนเฟริส์ทโฮม
21.ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์
22.ชุมชนแสงเจริญ

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 16 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนโนนขมิ้น
2. ชุมชนนาทราย 1
3. ชุมชนนาทราย 2
4. ชุมชนหนองขาม
5. ชุมชนหนองขามน้อย
16. ชุมชนสุขเกษม

6. ชุมชนค่ายเสนีย์รณยุทธ์
7. ชุมชนดอนหัน
8. ชุมชนพรสวรรค์
9. ชุมชนนาดอน
10. ชุมชนโพนทอง

11. ชุมชนค่ายเสนีย์ 1
12. ชุมชนค่ายเสนีย์ 2
13. ชุมชนพี.เค. ธานี 3
14. ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ 1
15.ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ (กฝ.4)

ความปลอดภัยเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน
เทศบาลต าบลหนองบั ว อยู่ ในพื้ น ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของสถานี ต ารวจภู ธ รอ าเภอเมื อ งอุด รธานี
และเทศบาลมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ใช้สาหรับป้องกันภัย
พิบั ติต่าง ๆ ที่ จ ะเกิดขึ้น กับ ประชาชนอย่ างพอเพี ยง และเตรียมพร้อมตลอดเวลา พร้อมการร่ว มมือกั บ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
และเนื่องจากในปัจจุบันเทศบาลตาบลหนองบัว มีภารกิจหน้าที่ที่ จะต้องดาเนินการเป็นการเร่งด่วน
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จมาประทับที่จังหวัดอุดรธานี และเพื่อเป็น
การเฝ้ าระวัง วางมาตรการเสริม สร้างความปลอดภั ยในชีวิต และทรัพย์สิ น ของประชาชน จึงได้ด าเนิ น
โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในพื้นที่ชุมชนหนาแน่น ทางร่วม ทางแยก ของถนนสายหลักและพื้นที่

จุดเสี่ ย งมุมอับ ของชุมชนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว โดยเป็นกล้ องโทรทั ศน์ ช นิดหมุ น รอบ
ทิศทาง สามารถบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างชัดเจน ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย
1. ตาแหน่งที่ 1 บริเวณทางเข้าหมู่บ้านพลอยวิลล่า 2 (เพื่อส่องไปด้านหน้าของธนาคารออมสิน) 1 ชุด
2. ตาแหน่งที่ 2 บริเวณแยกถนนบายพาสอุดรธานี – หนองคาย 3 ชุด
3. ตาแหน่งที่ 3 บริเวณแยกสามพร้าว 3 ชุด
4. ตาแหน่งที่ 4 บริเวณแยกเข้าหมู่บ้านหนองใส – ดงอุดม 3 ชุด
5. ตาแหน่งที่ 5 บริเวณแยกบายพาสอุดรธานี – สกลนคร 2 ชุด
6. ตาแหน่งที่ 6 บริเวณหน้าตลาดไทยศิริ 1 ชุด
7. ตาแหน่งที่ 7 บริเวณหน้าวัดบ้านหนองใส 1 ชุด
8. ตาแหน่งที่ 8 บริเวณหน้าพระธาตุโพนทอง 1 ชุด
9. ตาแหน่งที่ 9 บริเวณหน้าสานักงานเทศบาลตาบลหนองบัว 1 ชุด
และยังได้ดาเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มตามจุดต่างๆของเทศบาล ดังนี้
1. ตาแหน่งที่ 1 บริเวณทางกลับรถหน้าแขวงการทางบ้านเก่าน้อย 1 ชุด
2. ตาแหน่งที่ 2 บริเวณหน้าสถานีตารวจชุมชน พีระจิตร 1 ชุด
3. ตาแหน่งที่ 3 บริเวณหน้าชุมชนการเคหะแห่งชาติ 1 ชุด
4. ตาแหน่งที่ 4 บริเวณบริเวณแยกเข้าคุม้ โนนมะเขือ (ชุมชนดงอุดม) 1 ชุด
5. ตาแหน่งที่ 5 บริเวณหน้าชุมชนประปาเขต 7 2 ชุด
6. ตาแหน่งที่ 6 บริเวณหน้าชุมชนค่ายเสนีย์ฯ 1 ชุด
7. ตาแหน่งที่ 7 บริเวณหน้าชุมชนพี.เค.ธานี 1 ชุด
8. ตาแหน่งที่ 8 บริเวณหน้าชุมชนพรสวรรค์ 1 ชุด
9. ตาแหน่งที่ 9 บริเวณหน้าชุมชนนาทราย 1 ชุด
10. ตาแหน่งที่ 10 บริเวณหน้าชุมชนนาดอน 1 ชุด
11. ตาแหน่งที่ 11 บริเวณหน้าอาคารสานักงานเทศบาลฯ (แห่งใหม่) 5 ชุด
12. ตาแหน่งที่ 12 บริเวณหน้าตลาดบ้านดงอุดม 1 ชุด
13. ตาแหน่งที่ 13 บริเวณหน้าสถานบริการน้ามันบ้านหนองใส 1 ชุด
14. ตาแหน่งที่ 14 บริเวณสามแยกหนองใส – ดอนภู่ 2 ชุด
15. ตาแหน่งที่ 15 บริเวณชุมชนการเคหะ(สามแยกซอยการเคหะ 1) 2 ชุด
16. ตาแหน่งที่ 16 บริเวณชุมชนการเคหะ (สามแยกโครงการ 2) 2 ชุด
17. ตาแหน่งที่ 17 บริเวณภายในสานักงานเทศบาลตาบลหนองบัว 2 ชุด
18. ตาแหน่งที่ 18 บริเวณหน้าชุมชน พี.เค.ธานี3 1 ชุด
19. ตาแหน่งที่ 19 บริเวณหน้าชุมชนพลอยวิลล่า2 2 ชุด
20. ตาแหน่งที่ 20 บริเวณหน้าการเคหะฯ 2 ชุด
21. ตาแหน่งที่ 21 บริเวณหน้าชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย 1 ชุด
22. ตาแหน่งที่ 22 บริเวณหน้าชุมชนเฟิร์สโฮม 1 ชุด
23. ตาแหน่งที่ 23 บริเวณหน้าชุมชนพลอยวิลล่า1 1 ชุด
24. ตาแหน่งที่ 24 บริเวณหน้าชุมชนทรัพย์สมบูรณ์ 1 ชุด
25. ตาแหน่งที่ 25 บริเวณหน้าหมู่บ้านสวนพฤกษา 1 ชุด

สถิติสาธารณภัยในรอบปีที่ผ่านมา
ในปี 2558 การเกิดสาธารณภัยทั้งวาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย และภัยแล้ ง ในพื้นที่ในเขตเทศบาล
ไม่มีความรุนแรงอย่างเช่นปีที่ผ่านมาการเกิดเหตุ สามารถประเมินความเสียหายได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และ
เทศบาลตาบลหนองบัวได้บรรเทาและให้ความช่วยเหลือไปแล้วอย่างทันท่วงที
- อัคคีภัย จานวน 35 ครั้ง ทั้งภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นไฟไหม้หญ้าลุกลามและไฟ
ไหม้อาคารเป็นบ้างส่วน
- อุทกภัย พื้นที่ประสบปัญหาน้าท่วมคือ ชุมชนมั่งคั่ง เทศบาลได้ดาเนินการติดตั้งและสูบน้าออก
ในช่วงฤดูฝนและได้มีโครงการวางท่อระบายน้าแก้ปัญหาอย่างถาวรแล้ว ปี 2558
- ภัยแล้ง เทศบาลมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง เทศบาลได้ออกแจกจ่ายน้าเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558
ได้รับการร้องเรียนเรื่องภัยแล้ง (ประชาชนขาดแคลนน้าในการอุปโภค/บริโภค) จานวน 70 ราย
โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ชุ ม ชนเก่ า น้ อ ย ชุ ม ชนนาทราย ชุ ม ชนพรสวรรค์ ชุ ม ชนนาดอน ชุ ม ชนดอนหั น
ชุมชนโนนขมิ้น ชุมชนบงคา ชุมชนค่ายเสนีย์ 1
อัตรากาลังและเครื่องมือ อุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลหนองบัว ดังนี้
พนักงาน

จานวน

2

คน

ลูกจ้างประจา

จานวน

1

คน

พนักงานจ้าง

จานวน

15 คน

รถยนต์ดับเพลิงชนิดมีถังน้าในตัว ความจุ 2,500 ลิตร

จานวน

1

คัน

รถยนต์บรรทุกน้า ชนิดความจุ 6,000 ลิตร

จานวน

1

คัน

รถยนต์บรรทุกน้า ความจุ 12,000 ลิตร

จานวน

1

คัน

รถยนต์ดับเพลิงโฟมเคมี ชนิดมีถังน้าในตัว ความจุ 4,500 ลิตร

จานวน

1

คัน

รถยนต์ดับเพลิงโฟมเคมี ชนิดมีถังน้าในตัว ความจุ 6,000 ลิตร

จานวน

1

คัน

รถยนต์ตรวจการณ์

จานวน

1

คัน

รถยนต์กู้ชีพ

จานวน

1

คัน

รถยนต์กู้ภัย

จานวน

1

คัน

เครื่องสูบน้าขนาดใหญ่

จานวน

2

เครื่อง

เครื่องสูบน้าขนาดเล็ก

จานวน

1

เครื่อง

วิทยุสื่อสาร

จานวน

40 เครื่อง

ชุดดับเพลิงนอกอาคาร

จานวน

13 ตัว

ชุดดับเพลิงไฟในอาคาร

จานวน

14 ตัว

เครื่องช่วยหายใจ

จานวน

10 เครื่อง

ชุดเครื่องดาน้า

จานวน

4

ชุด

เครื่องอัดอากาศ

จานวน

1

เครื่อง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรน้า แหล่งน้าในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว มีลักษณะเป็นลาห้วยและหนองน้าสาธารณะ
ดังนี้
- ลาห้วย ได้แก่ ห้วยบง, ห้วยหมากแข้ง, ห้วยมั่งและห้วยเชียงรวง
- สระน้า ได้แก่ สระน้าบ้านพรสวรรค์, บ้านนาดอน, ดอนหัน,นาทราย (โรงเรียนหนองหิน-ดอนหัน
เดิม),บ้านหนองใส และหนองไฮ
- หนองน้าสาธารณะ (ขนาดใหญ่) ได้แก่ หนองเหล็กน้อย และหนองตาไก้
สภาพสิ่งแวดล้อม
สภาพสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลฯ ส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะค่อนข้างมีปัญหา โดยเฉพาะปัญหาขยะ
เนื่ องจากเทศบาลตาบลหนองบั ว ไม่มีสถานที่ในการกาจัดขยะเป็นของตัวเอง ปัจจุบันเทศบาลมี รถเก็บ
ขนขยะ จานวน 13 คัน มีปริมาณขยะที่ต้องทาการเก็บขนและกาจัด เฉลี่ยวันละ 25-30 ตัน เสียค่าใช้จ่าย
ในการใช้พื้นที่กาจัดขยะมูลฝอยให้กับเทศบาลนครอุดรธานี ปีประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 3,000,000.-บาท
และคาดว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี
อีกทั้งเนื่องจากการที่มีการก่อสร้างบ้านพักอาศั ยเพิ่มจานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับ เทศบาล
ตาบลหนองบั ว ยังไม่มีระบบบ าบั ดน้าเสี ยรวม ทาให้ เทศบาลประสบปัญ หาขยะและน้าเสี ยจากบ้านเรือน
แต่เทศบาลฯ ได้ห าทางป้ องกันและแก้ไขปัญหาโดยความร่วมมือจากสานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 9 ในการ
รณรงค์และกระตุ้นเตือนให้ประชาชน เห็นความสาคัญของการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การอบรมสร้างจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เด็กและเยาวชน การปลูกต้นไม้ตามสองข้างทาง การจัด
โครงการขยะรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะในเขตเทศบาล การออกเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้ง บ่อดักไขมัน
ขึ้นมาบังคับใช้ โดยกาหนดให้บ้านที่ขออนุญาตทาการปลูกสร้างขึ้นใหม่ ทาการติดตั้งบ่อดักไขมัน นอกจากนี้ยัง
ได้จัดซื้อรถกวาดดูดฝุ่นและรถดูดโคลนเลน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะให้สอดคล้องกับการ
ขยายตัวและความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของพื้นที่

ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
สรุปสถานการณ์พัฒนา
เทศบาลตาบลหนองบัว ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลหนองบัว (พ.ศ.2558-2562)
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2548 โดยผ่ านการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชน
เช่น การจัดทาเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีต่อไป
เทศบาลตาบลหนองบัว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559–2561) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558
โดยได้ ก าหนดโครงการที่ จ ะด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 255 9-2561) รวม 410 โครงการ
งบประมาณ 223,445,540 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ตาราง 1 จานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
เทศบาลตาบลหนองบัว จาแนกตามยุทธศาสตร์
โครงการ

คิดเป็น
ร้อยละ

งบประมาณ

คิดเป็น

ยุทธศาสตร์
การจัดการและพัฒนาเมือง

81

19.75

44,489,500

20.09

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจ

16

3.90

1,460,000

0.65

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ

20

4.87

18,330,000

8.20

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต

137

33.41

95,263,140

42.63

ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการที่ดี

156

38.04

63,902,900

28.59

410

100

223,445,540

100

ยุทธศาสตร์

รวมทั้งสิ้น

การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ จานวน 309 โครงการ
งบประมาณ 122,553,653 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณตามข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์การจัดการและพัฒนาเมือง

67

34,043,600

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

6

350,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ

7

13,242,685

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต

155

66,202,008

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี

74

8,715,360

309

122,553,653

รวม
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ดาเนินการก่อสร้างปรับปรุง , ซ่อมแซมบริการขั้นพื้นฐาน เช่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง
ถนนลูกรัง ระบบระบายน้า ขยายเขตจาหน่ายไฟฟ้า ประปา และติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล
ซึ่งการขยายพื้ น ที่ ส าหรับ เป็ น ที่ อยู่ อาศัยของประชาชนที่ เพิ่ ม จานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้ ก ารบริการด้าน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการของเทศบาลไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. ด้านเศรษฐกิจ
ดาเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ โดยการอบรมทางวิชาการให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ พร้อมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินงานของกลุ่ม ที่ผ่านมามีโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ที่ส ามารถดาเนิน การได้เป็ น ผลที่น่ าพอใจ ได้แก่ กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้ อผ้ า กลุ่มประดิษฐ์ของที่ระลึ กและของ
ชาร่วย กลุ่มเลี้ยงไก่ไอโอดีน กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคซึ่งได้รับโคจากการบริจาคในโครงการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ไถ่
ชีวิตโค เพื่ อถวายเป็ น พระราชกุศล นอกจากนี้ยั งได้ให้ ความส าคั ญ กั บ การด าเนิ น การแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการสนับสนุนให้มี การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้เข้าชมและศึกษาหาความรู้
3. ด้านสังคม
ดาเนินการบริการสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ชุมชน เช่น ป้องกันโรคติดต่อ การดูแลสุขภาพของประชาชน
ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก มี การจัดตั้งศูนย์บริก ารสาธารณสุขเทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อให้ การรักษาแก่
ประชาชน การควบคุมโรค การส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย ด้านการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ส่งเสริมนโยบายชุมชนเข้มแข็ง จัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมงานด้าน
การศึกษา โดยการรับถ่ายโอนสถานศึกษา คือ โรงเรียนบ้านหนองใส การส่งเสริม ศิลปวัฒ นธรรม การจัดงาน
ประเพณี สั ตยาฐิษฐานไหว้สา พระธาตุโพนทอง สงเคราะห์ คนยากจนและกลุ่ มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้ สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ป่ วยเอดส์ โครงการจ้างนักเรียนและนักศึกษาทางาน ช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน เพื่อแก้ไขปัญหา
สังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ย์ โดยมีพิธีมอบและชาวบ้านได้
เข้า อยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้ อยแล้ว และคาดว่าในปีหน้า เทศบาลตาบลหนองบัว จะพยายามพิจารณาหาทาง
ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ให้มีที่อยู่เป็นของตัวเอง จานวนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่าง

ต่อเนื่อง ทั้งโครงการไถ่ชีวิตโค และปล่อยสรรพสัตว์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล, โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ,โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
4. ด้านการเมืองการบริหาร
ดาเนินการจัดระบบการบริหารงานของเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่ อ เป็ น การตอบสนองต่ อ ปั ญ หาและความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ของชุ ม ชน ปรั บ ปรุ งศั ก ยภาพของบุ ค ลากร
ในหน่ วยงาน โดยการจัดการอบรมและศึก ษาดูงานเพื่อพั ฒ นาศักยภาพบุคลากรจัดหาและส่งเสริมให้ มีวัส ดุ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการพยายามปรับปรุงลดขั้นตอนการการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริการ
ประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดาเนิ น การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาสิ่ งแวดล้ อม โดยการปรั บ ปรุงภู มิ ทั ศ น์ บ ริเวณรอบส านั กงาน ตลอดจน
สองข้างทางให้มีความสวยงาม การก่อสร้างสวนสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการออกกาลังกายและสร้าง
ความร่มรื่น สวยงามให้กับพื้นที่ การดาเนินโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ การจัดระบบการทาความ
สะอาดสานักงานและชุมชน การเก็บขนขยะมูลฝอย จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการทาความสะอาด รณรงค์ส่งเสริมให้
เยาวชนตระหนักและเห็นความสาคัญของสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุน
นโยบายลดปริมาณขยะและการนากลับมาใช้ใหม่ การรณรงค์ลดปริมาณขยะพิษ เป็นต้น
โดยสรุป การดาเนินงาน ตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองบัว สามปี (พ.ศ. 2560-2562)สามารถ
ดาเนินการได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากเทศบาลตาบลหนองบัวมีพื้นที่ในความรับผิดชอบเป็นจานวนมาก
และเป็นพื้นที่ที่กาลังพัฒนาเป็นเมืองใหญ่ ภายใต้การขยายตัวของเมืองทั้งด้านกายภาพและด้านการค้าการลงทุน
ประกอบกับงบประมาณในการดาเนินการต่างๆยัง มีไม่เพียงพอ จึงทาให้สามารถดาเนินการได้ในจานวนที่จากัด
ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ อีกทั้งความไม่ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติของภารกิจ ถ่ายโอน ทาให้ภารกิจบางอย่างยังไม่
สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากพอ แต่ทั้งนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัว ได้พยายามหา
แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เคย
รับ ผิดชอบภารกิจดังกล่ าวในการแนะแนวแนวทางและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งการพัฒ นาความรู้ความสามารถให้
สามารถดาเนินการได้อย่างดีที่สุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ส่ วนที่ 3
ผลการพัฒนาท้ องถิ่นในปี ทีผ่ ่านมา
3.1 การประเมินผลการนาแผนพัฒาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาประจาปี สู่การปฏิบตั ิเชิงปริ มาณ โครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาเทศบาล
ตาบลหนองบัวสามปี (พ.ศ. 2555 -2557) มีจานวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้แนวทางการพัฒนา ปี 2555 จานวนทั้งสิ้น
199 โครงการ งบประมาณรวม 83,473,162 บาท เทศบาลสามารถนาโครงการ/แผนงานมาพิจารณาดาเนินการ
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 จานวน 94 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 47.23 ของ
จานวนโครงการ/กิจกรรมในปี 2555 ตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี ฯ งบประมาณในการดาเนิ นการ จานวนทั้งสิ้น
31,725,493.98 บาท คิดเป็ นร้อยละ 38.00 ของจานวนงบประมาณในปี 2555 โดยแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ การ
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาได้ดงั ต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง
1. ยุทธศาสตร์ การจัดการและพัฒนาเมือง
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสิ่งแวดล้ อมระบบนิเวศ
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี
รวม

จานวนโครงการ
ตาม
ดาเนิน ร้ อยละ
แผนฯ
การ
37
15
40.54
4
1
25.00
8
3
37.50
95
55
57.89
55
20
36.36
199

94

47.23

จานวนงบประมาณ
ตาม
ดาเนิน
แผนฯ
การ
30,984,670 16,472,282.02
850,000
8,000
3,020,000
5,137,444
28,546,292 5,861,941.96
20,657,200
4,245,826
83,473,162

31,725,493.98

ร้ อยละ
53.16
0.94
100.00
20.79
20.78
38.00

ส่วนที่ 4
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตาบลหนองบัว
เทศบาลตาบลหนองบัวภายใต้การบริหารงานของผู้บริห ารชุดปัจจุบันได้กาหนดวิสัยทัศน์ “ พัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ” ภายใต้นโยบาย “เทศบาลตาบลหนองบัวยุคใหม่
พัฒนาโปร่งใส ใส่ใจทุกชุมชน” ในคราวแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตาบลหนองบัว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2554
พันธกิจ (MISSION)
- พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมคมขนส่งและกิจการจราจรให้ได้มาตรฐาน
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน โดยพัฒนาการให้บริการขั้นพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข สวัสดิการ
การศึกษา กีฬาและนันทนาการ การรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามในสังคม
- เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
- พัฒนาระบบการบริการจัดการของเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาลพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อ
การบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตาบลหนองบัว
แบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาและปรับปรุงการวางระบบผังเมือง
1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้า
1.3 ขยายเขตประปา ติดตั้งปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
1.4 ขยายเขตจาหน่ายไฟฟ้าแรงต่า ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
1.5 พัฒนาแหล่งกักเก็บน้า
1.6 จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจราจร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
2.2 พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
3.1 สร้างจิตสานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสีย
3.3 จัดระบบสุขาภิบาลให้เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทางการพัฒนา
4.1 สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการและผู้ประสบภัยต่างๆ
4.2 ส่งเสริมการพัฒนากีฬา/นันทนาการ
4.3 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.4 ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเสมอภาคและมีโอกาสทางการศึกษา
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
5.1 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
5.2 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน
5.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เทศบาล
5.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการ
บัญชีสรุปสรปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
เทศบาลตาบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาและปรับปรุงการวางระบบผังเมือง
1.2 ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้า
1.3 ขยายเขตประปา ติดตังปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
1.4 ขยายเขตจ้าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่้า ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
2.2 พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
รวม

ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

บัญชีสรุปสรปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
เทศบาลตาบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
ยุทธศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3.2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสีย
3.3 จัดระบบสุขาภิบาลให้เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
รวม

ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

บัญชีสรุปสรปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
เทศบาลตาบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
ยุทธศาสตร์
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
แนวทางการพัฒนา
4.1 สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พกิ ารและผู้ประสบภัยต่างๆ
4.2 ส่งเสริมการพัฒนากีฬา/นันทนาการ
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
4.4 ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเสมอภาคและมีโอกาสทางการศึกษา
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
รวม

ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

บัญชีสรุปสรปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
เทศบาลตาบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
ยุทธศาสตร์
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
5.1 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
5.2 พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้
บริการประชาชน
5.3 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เทศบาล
5.4 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารท้องถิ่น
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2560
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ส่วนที่ 6
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
ความหมายการติดตามและประเมินผลการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
เป็ น การน าแผนงาน/โครงการที่ ได้ ก าหนดไว้ ในแผนพั ฒ นาไปด าเนิ น การให้ เกิ ด ผล โดยก าหนด
หน่วยงานรับผิดชอบและกาหนดวิธีการบริหารจัดการ
การติดตาม
เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินกิจกรรมของแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาว่า
ได้มีการปฏิบั ติตามขั้น ตอน/กิจ กรรม ที่ได้กาหนดไว้ในแผนงาน/โครงการหรือไม่ การใช้ทรัพยากรต่างๆ
เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กาหนดไว้หรือไม่
การประเมินผล
เป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริง เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เปรี ยบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยจะ
ว่ า จ้ า งสถาบั น การศึ ก ษา หรื อ องค์ ก รเอกชน หรื อ เทศบาลด าเนิ น การเอง (ภายใต้ ค วามเห็ น ชอบ จาก
คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล) ทาการประเมินผลการดาเนินโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลหนองบัว
แต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาและในภาพรวมโดยดาเนินการตามคู่มือการติดตามและประเมินผล การจัดทาและ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ความสาคัญของการประเมินผลการดาเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ และความพึงพอใจดังกล่าว
จะมีประโยชน์ ต่อเทศบาลตาบลหนองบั ว ด้านการบริหารและการปฏิบัติ เพราะจะทาให้ ทราบจุดเด่นและ
จุดอ่อน โดยมองภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์ และรายโครงการที่บรรลุเป้าหมาย และระดับความสาเร็จใน
การดาเนินงาน ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของท้องถิ่น ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุด
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่ดีคัดเลือกกันเองสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคน
ทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
เพื่อให้ ท ราบถึงแนวทางและกลไกการติดตามและประเมินผลการดาเนิน งานตามแผนพัฒ นาสามปี
อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการจัดทาแผนพัฒ นาสามปีในปีต่อ ๆไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมใน
ท้องถิ่น
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
วิธีการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ
การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรกาหนด
หน่วยงานที่ทาหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ที่ได้รับงบประมาณแล้ว เพื่อให้ทราบว่า
หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตามแผนงาน/โครงการนั้น
การกาหนดขั้นตอนในการติดตามผลการดาเนินกิจกรรมของแผนงาน / โครงการ
การจัดทาแผนปฏิบัติการ ซึ่งมีลักษณะดังนี้
- เป็นแผนดาเนินการ ( Action Plan )
- จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
- แสดงถึงเป้ าหมาย รายละเอี ยดกิ จกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนิ น การที่ ชั ด เจน
และแสดงถึงการดาเนินการจริง
กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลก าหนดห้ ว งระยะเวลาในการติ ด ตามประเมิ น ผล
โครงการตามแผนพั ฒ นาเทศบาลตาบลหนองบั ว จ านวนปี ล ะ 2 ครั้ง แล้ ว รายงานผลเสนอความคิ ด เห็ น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อผู้บริห ารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น ปีละครั้ง
ในเดือนธันวาคมและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงการวางระบบผังเมือง
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี
(ปรับปรุงครั้งที่ 3)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

- เพื่อจัดทาร่างกฎกระทรวงบังคับใช้
ผังเมืองรวมที่เป็นไปตามวิธีการ ขั้นตอน
และองค์ประกอบของการวางและจัดทา
ผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ.2518 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

- เพื่อสารวจ รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อประกอบการ
ปรับปรุงผัง เช่น ข้อมูลด้านนโยบาย
โครงการและแผนพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับ
พื้นที่ ข้อมูลด้านกายภาพข้อมูลด้านการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ข้อมูล
ประชากร ฯลฯ เพื่อปรับปรุงผังเมืองรวม
ตามกระบวนการวางผังเมืองรวม
18 ขั้นตอน

2 โครงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ประชาชนกลุ่มย่อย เกี่ยวกับการวางผัง
และจัดทาผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี
3 โครงการสารวจและจัดทาแนวเขตเทศบาล

- เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
พื้นที่ในอนาคต
- เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดทิศทาง
และกรอบการพัฒนาเมืองในอนาคต
- เพื่อให้มีความชัดเจนของแนวเขต
และพื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาล

- จัดประชุมประชาชน จานวน 200 คน
ใช้เวลา 3 ชั่วโมง จานวน 2 ครั้ง

4

- จัดทาแผนที่เขตเทศบาลขนาดใหญ่
ติดตั้งภายในสานักงานเทศบาลตาบล
หนองบัว

โครงการจัดทาแผนที่เขตเทศบาลตาบล
หนองบัว

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
500,000
ผังเมืองรวมเมือง
อุดรธานีผ่านความ
เห็นชอบจากคณะ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- มีกฎกระทรวงผังเมืองรวม
เมืองอุดรธานีใช้บังคับแทนฉบับเดิม
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (พ.ศ.2553)

กรรมการระดับต่างๆ
ตามมาตรฐาน
กรมโยธาธิการ
และผังเมืองและมี
กฎกระทรวงใช้บังคับ

20,000

-

-

-ทาการสารวจและจัดทาแนวเขต
จานวน 1 ครั้ง

100,000

-

-

-จัดทาแผนที่เขตเทศบาลตาบลหนองบัว
จานวน 1 ป้าย

100,000

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง
สานักงาน
โยธาธิการและ
ผังเมือง

- มีกรอบแนวทางในการพัฒนาพื้นที่
ในอนาคตจัดระเบียบการใช้ประโยชน์
ที่ดินและอาคาร สอดคล้องกับ
ร้อยละของพื้นที่ที่
- สามารถกาหนดกรอบแนวทาง
ที่สามารถกาหนดการ ในการพัฒนาเมืองได้อย่างเป็นระบบ
ใช้ประโยชน์ได้อย่าง และทิศทางในการพัฒนาที่แน่นอน
ถูกต้อง
- สามารถกาหนดแนวทางการพัฒนา
ในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนลดปัญหา

กองช่าง

ร้อยละของพื้นที่

กองช่าง

ที่สามารถกาหนด

การใช้ประโยชน์
อย่างถูกต้อง

- เพื่อให้มีแผนที่เขตเทศบาลขนาด
ใหญ่ให้ใช้ในกิจการงานของเทศบาล

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
299,700 ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบุษบา
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ซอยข้างวัดศิริธรรมนิมิตร (ทิศใต้) ชุมชนบงคา ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
(เสนอโดยชุมชนบงคา)
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร ยาว 146
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 438 ตารางเมตร

2 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยน้าทิพย์
ชุมชนเก่าน้อย (เสนอโดยชุมชนเก่าน้อย)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 20
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
80 ตารางเมตร

40,800

-

3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยคางาม ชุมชนบงคา
(เสนอโดยชุมชนบงคา)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

-

-

4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยอุดมทรัพย์ ชุมชนเก่าน้อย
(เสนอโดยชุมชนเก่าน้อย)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ยาว 70 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดØ 0.40
เมตรจานวน 57 ท่อน บ่อพักค.ส.ล. สาหรับท่อ
Ø0.40 เมตร จานวน 10 บ่อ รางระบายน้า
ค.ส.ล. รางวี ยาว 57 เมตร
- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ยาว 250เมตร
โดยวาง ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดØ 0.40
เมตร จานวน 204 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.สาหรับท่อ
Ø0.40 เมตร จานวน 35 บ่อ รางระบายน้า
ค.ส.ล. รางวี ยาว 204 เมตร

-

-

5 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
อินทร์นแปลง
ชุมชนเก่
าน้อยาน้อเสนอโดยชุ
มชน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
ซอยอิ
ทร์แปลง
ชุมชนเก่
ย
(เสนอโดยชุมชนเก่าน้อย)
-เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ยาว 808 ม.
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.
(มอก.ชั้น3) จานวน 718 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
สาหรับท่อ Ø 0.40 ม. จานวน 75 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล.รางวี ยาว 679 ม.

1,977,000

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

224,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

795,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

-

-

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

6 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยปู่ตา ชุมชนเก่าน้อย
(เสนอโดยชุมชนเก่าน้อย)

-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ - ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ยาว 251 ม.
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
โดยวาง ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.
-เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
(มอก.ชั้น3) จานวน 223 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
มาตรฐาน
สาหรับท่อ Ø0.40 ม. จานวน 23 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล. รางวี ยาว 219 ม.
7 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ - ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.ยาว 224 ม.
ซอยปู่ตานวพร ถึงซอยฟ้างาม ชุมชน เก่าน้อย ประชาชนภายในเขตเทศบาล
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด Ø0.40 ม.
(เสนอโดยชุมชนเก่าน้อย)
-เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
(มอก.ชั้น3) จานวน 198 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
มาตรฐาน
สาหรับท่อ Ø 0.40 ม. จานวน 21 บ่อ
รางระบายน้า ค.ส.ล. รางวี ยาว 198 ม.
8 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ - ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ยาว 373 ม.
ซอยสร้างโคก (หลังโรงเรียน) ชุมชนเก่าน้อย ประชาชนภายในเขตเทศบาล
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดØ 0.40 ม.
(เสนอโดยชุมชนเก่าน้อย)
-เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
(มอก.ชั้น3) จานวน 332 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
มาตรฐาน
สาหรับท่อ Ø0.40 ม. จานวน 34 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล. รางวี ยาว 326 ม.

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
618,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

-

-

558,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

-

-

917,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยสร้างโคก (สามแยกสร้างโคก ถึงมิตรภาพ
เก่าน้อย) ชุมชนเก่าน้อย
(เสนอโดยชุมชนเก่าน้อย)

-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ - ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ยาว 290 ม.
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.
-เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
(มอก.ชั้น3) จานวน 258 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
มาตรฐาน
สาหรับท่อ Ø0.40 ม. จานวน 26 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล. รางวี ยาว 247 ม.

-

-

703,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยพรสวรรค์ ชุมชนเก่าน้อย
(เสนอโดยชุมชนเก่าน้อย)

-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ - ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ยาว 192 ม.
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดØ 0.40 เมตร
-เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
จานวน 156 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล. สาหรับท่อ
มาตรฐาน
Ø 0.40 เมตร จานวน 27 บ่อ รางระบายน้า
ค.ส.ล. รางวี ยาว 156 เมตร

-

-

611,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

11 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยรัตนพรฝั่งขวา ชุมชนเก่าน้อย
(เสนอโดยชุมชนเก่าน้อย)

-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ - ก่อสร้างระบบระบายน้าค.ส.ล. ยาว 185 ม.
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดØ 0.40 เมตร
-เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
(มอก.ชั้น3) จานวน 216 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
มาตรฐาน
สาหรับท่อ Ø0.40 เมตร จานวน 27 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล. รางวี ยาว 216 เมตร

12 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า และถนน
ค.ส.ล. ซอยข้างทางรถไฟ ชุมชนเก่าน้อย
(เสนอโดยชุมชนเก่าน้อย)

-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 225
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 900
-เพื่อให้มีระบบระบายน้าและถนน
ตารางเมตร
ที่ได้มาตรฐาน
-ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.ยาว 200 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดØ 0.40 เมตร
(มอก.ชั้น3) จานวน 176 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
สาหรับท่อ Ø0.40 เมตร จานวน 21 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล. รางวี ยาว 176 เมตร

13 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเพชรสาลี
แยกขวา ชุมชนหนองใส 1
(เสนอโดยชุมชนหนองใส 1)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน

14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยกุมภา
ชุมชนหนองใส 5(เสนอโดยชุมชนหนองใส5)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน

15 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนดงอุดม หนองใส (ช่วงที่3) ชุมชน หนองใส 2
(เสนอโดยชุมชนหนองใส 2)

-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 8 เมตร ยาว 300
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
2,400 ตารางเมตร

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
540,000
-

1,019,200

-

-

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 40
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
140 ตารางเมตร

732,000

-

-

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 60
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
240 ตารางเมตร

127,300

-

-

-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
1,836,000 ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

16 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยทุ่งหนองไฮ 1 ชุมชนหนองใส 2
(เสนอโดยชุมชนหนองใส 2)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 64
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
224 ตารางเมตร

17 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคลองเจริญ -เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร ยาว 47
ชุมชนหนองใส 2 (เสนอโดยชุมชนหนองใส 2) ประชาชนภายในเขตเทศบาล
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
141 ตารางเมตร

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
112,500

71,100

-

-

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 136
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
544 ตารางเมตร

278,200

-

-

19 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่วมพัฒนา -เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 230
ชุมชนหนองใส 2 (เสนอโดยชุมชนหนองใส 2) ประชาชนภายในเขตเทศบาล
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
920 ตารางเมตร

470,700

-

-

18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโลมาอินทร์ -เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ชุมชนหนองใส 2 (เสนอโดยชุมชนหนองใส 2) ประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน

20 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยคาราบาว ท้ายซอย ชุมชนหนองใส 2
(เสนอโดยชุมชนหนองใส 2)

-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 15
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
60 ตารางเมตร

30,600

-

-

21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยเข้าวัดดงสระพังทอง ชุมชนหนองใส 2
(เสนอโดยชุมชนหนองใส 2)

-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 330
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
1,320 ตารางเมตร

806,700

-

-

22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล
ซอยประทุมเขต ชุมชนหนองใส 3
(เสนอโดยชุมชน หนองใส 3)

-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร ยาว 25
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
75 ตารางเมตร

37,800

-

-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
243,500 ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
955,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

23 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยหนองใส 9 ชุมชนหนองใส 5
(เสนอโดยชุมชนหนองใส 5)

-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
400 ตรม.

24 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยรื่นรมย์ ชุมชนหนองใส 5
(เสนอโดยชุมชนหนองใส 5)

-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ - ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.ยาว 300เมตร
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40เมตร
-เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
จานวน 245 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.สาหรับท่อ Ø
มาตรฐาน
0.40 เมตร จานวน 42 บ่อ รางระบายน้า ค.ส.ล.
รางวี ยาว 245 เมตร

25 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยหนองใส 1 ชุมชนหนองใส 3
(เสนอโดยชุมชนหนองใส 3)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ลยาว 300 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.40เมตร
จานวน 245 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.สาหรับท่อ Ø
0.40 เมตร จานวน 42 บ่อรางระบายน้าค.ส.ล.
รางวี ยาว 245 เมตร

-

-

26 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยหนองใส 12 ชุมชนหนองใส 4
(เสนอโดยชุมชนหนองใส 4)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.ยาว 100เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาด Ø 0.40 เมตร
จานวน 81 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สาหรับท่อ Ø
0.40 เมตร จานวน 14 บ่อ รางระบายน้า ค.ส.ล
รางวี ยาว 81 เมตร

-

27 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยหนองใส 5 ชุมชนหนองใส 5
(เสนอโดยชุมชนหนองใส 5)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.ยาว 400เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.40
เมตรจานวน 328 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สาหรับท่อ
Ø 0.40 เมตร จานวน 55 บ่อ รางระบายน้า ค.
ส.ล. รางวี ยาว 328 เมตร

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

955,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

-

316,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

-

1,265,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง
รางยูซอยรุ่งเรือง1ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ2 ของประชาชนภายในเขตเทศบาล 0.70 เมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า 244 เมตร
(เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2)
-เพื่อให้มรี ะบบระบายน้าที่ได้
( ทั้งสองข้างทาง )

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

814,600

-

7,010,000

-

-

มาตรฐาน
29 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

ซอยนาทราย 2 ชุมชนนาทราย 2
(เสนอโดยชุมชนนาทราย 2)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 7 เมตร ยาว
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล 1,444 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
- เพื่อให้มถี นนที่ได้มาตรฐาน
ไม่นอ้ ยกว่า 10,108 ตารางเมตร

-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า
ค.ส.ล. ซอยหนองใส 16 ชุมชนหนองใส 5
(เสนอโดยชุมชนหนองใส 5)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ลยาว 200 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร
จานวน 163 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สาหรับท่อ
Ø0.40 เมตร จานวน 28 บ่อ รางระบายน้า
ค.ส.ล รางวี ยาว 163 เมตร

-

636,000

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยเพชรสาลี ชุมชนหนองใส 1
(เสนอโดยชุมชนหนองใส1)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ลยาว 135 ม.
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาด Ø 0.40 ม.
(มอก.ชั้น3) จานวน 117 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล
สาหรับท่อ Ø0.40 ม. จานวน 15 บ่อ รางระบาย
น้า ค.ส.ล รางวี ยาว 117 ม.

-

396,000

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยหลังอนามัย ชุมชนหนองใส 1
(เสนอโดยชุมชนหนองใส 1)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ยาว 240
เมตร โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40
เมตร (มอก.ชั้น3) จานวน 210 ท่อน บ่อพัก
ค.ส.ล สาหรับท่อ Ø0.40 เมตรจานวน 25 บ่อ
รางระบายน้า ค.ส.ล รางวียาว 210 เมตร

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

610,000

-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

33 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยหนองใส 1 ชุมชนหนองใส 3
(เสนอโดยชุมชนหนองใส 3)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

34 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนดงอุดม - หนองใส (บริเวณหน้าวัด
โพธิ์ศรีใสสะอาด ) ชุมชนหนองใส 3
(เสนอโดยชุมชนหนองใส 3)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

35 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยหนองใส 2 ชุมชนหนองใส 5
(เสนอโดยชุมชนหนองใส 5)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

36 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยหนองใส 10 ชุมชนหนองใส 5
(เสนอโดยชุมชนหนองใส 5)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ลยาว 95 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร
(มอก.ชั้น3)จานวน 86 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
สาหรับท่อ Ø0.40 เมตร จานวน 11 บ่อ ราง
ระบายน้าค.ส.ลรางวี ยาว 86 เมตร
- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล ยาว 300 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร
(มอก.ชั้น3) จานวน 526 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล
สาหรับ ท่อ Ø0.40 เมตร จานวน 62 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล รางวี ยาว 526 เมตร (ทั้งสอง
ข้างทาง)
- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ลยาว 200 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร
จานวน 163 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สาหรับท่อ
Ø0.40 เมตร จานวน 28 บ่อ รางระบายน้า
ค.ส.ล รางวี ยาว 163 เมตร

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ลยาว 100 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน จานวน 81 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สาหรับท่อ
Ø0.40 เมตร จานวน 14 บ่อ รางระบายน้า ค.ส.ล
รางวี ยาว 81 เมตร

37 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยเทวีวิลล่า 4 - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนศรีสุราษฎร์(เสนอโดยชุมชนศรีสุราษฎร์) ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 73
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 292
ตารางเมตร

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
287,000
-

1,480,000

-

-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

-

-

636,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

-

-

316,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

148,600

-

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

38 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยสร้างหิน ชุมชนศรีสุราษฎร์ฯ
(เสนอโดยชุมชนศรีสุราษฎร์ฯ)

39 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อม
ชุมชนศรีสุราษฎร์กับชุมชนแสนสราญ
จากถนน ค.ส.ล.เดิมซอยศรีสุราษฎร์ ถึง
ถนนค.ส.ล.เดิมซอยหน้าหมู่บ้านแสนสราญ
ชุมชนศรีสุราษฎร์,ชุมชนแสนสราญ
(เสนอโดยชุมชนศรีสุราษฎร์และแสนสราญ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ลยาว 200 เมตร
โดยวาง ท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน เมตรจานวน 163 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สาหรับท่อ
Ø0.40 เมตร จานวน28บ่อ รางระบายน้า ค.ส.ล
รางวี ยาว 163 เมตร
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 285
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
1,140 ตารางเมตร

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
636,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

604,800

-

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยศรีสุราษฎร์ ชุมชนศรีสุราษฎร์
(เสนอโดยชุมชนศรีสุราษฎร์)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล ยาว 94.5
เมตร โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน เมตร (มอก.ชั้น3) จานวน 81 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล
สาหรับท่อ Ø0.40 เมตร จานวน 8 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล รางวี ยาว 81 เมตร

221,000

-

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยศรีสุราษฎร์ 3 ชุมชนศรีสุราษฎร์
(เสนอโดยชุมชนศรีสุราษฎร์)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล ยาว 148 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร
(มอก.ชั้น3) จานวน 175 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล
สาหรับท่อ Ø0.40 เมตร จานวน 21 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล รางวี ยาว 175 เมตร

340,200

-

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยแสงเจริญ 3 - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนแสงเจริญ (เสนอโดยชุมชนแสงเจริญ) ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 36
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144
ตารางเมตร

73,500

-

-

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

43 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยแสงเจริญ 9 - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนแสงเจริญ (เสนอโดยชุมชนแสงเจริญ) ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 18
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72
ตารางเมตร

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
36,400
-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยแสงเจริญ 1 ชุมชนแสงเจริญ
(เสนอโดยชุมชนแสงเจริญ)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ยาว 170.80
เมตร โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน เมตร (มอก.ชั้น3) จานวน 197 ท่อน บ่อพัก
ค.ส.ล สาหรับท่อ Ø0.40 เมตร จานวน 26 บ่อ
รางระบายน้า ค.ส.ล รางวี ยาว 197 เมตร

630,000

-

-

45 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยแสงเจริญ 8 ถึง 11 ชุมชนแสงเจริญ
(เสนอโดยชุมชนแสงเจริญ)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล ยาว 353.80
เมตร โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40
เมตร (มอก.ชั้น3) จานวน 310 ท่อน บ่อพัก
ค.ส.ล สาหรับท่อ Ø0.40 เมตร จานวน 37 บ่อ
รางระบายน้า ค.ส.ล รางวี ยาว 310 เมตร

880,000

-

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

46 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยมีภักดิ์ดี
ชุมชนประปาเขต 7
(เสนอโดยชุมชนประปาเขต 7)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 110
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
440 ตารางเมตร

-

-

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

47 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยทรัพย์พูลทอง - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนประปาเขต 7
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
(เสนอโดยชุมชนประปาเขต 7)
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 800
เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,200 ตร.ม.

-

-

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 30
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120
ตารางเมตร

61,400

-

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขใจ
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
พัฒนา4/6(ท้ายซอยแยก2)ชุมชนประปาเขต 7 ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
(เสนอโดยชุมชนประปาเขต 7)
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

1,948,100 ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

267,800

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
51,100
-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

49 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขใจ
พัฒนา4/5(ท้ายซอย แยก 1)
ชุมชนประปาเขต 7
(เสนอโดยชุมชนประปาเขต 7)
50 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขใจ
พัฒนา4/4 ชุมชนประปาเขต 7
(เสนอโดยชุมชนประปาเขต 7)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 25
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100
ตารางเมตร

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 3 เมตร ยาว 51
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 153
ตารางเมตร

75,400

-

-

51 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขใจ
พัฒนา2/1(ช่างที่3) ชุมชนประปาเขต 7
(เสนอโดยชุมชนประปาเขต 7)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 68
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272
ตารางเมตร

138,800

-

-

52 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยร่วมพัฒนา 2 (ช่วงที่ 2)
ชุมชนประปาเขต 7
(เสนอโดยชุมชนประปาเขต 7)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล ยาว 107 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร
(มอก.ชั้น3) จานวน 93 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล
สาหรับท่อ Ø0.40 เมตร จานวน 11 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล รางวี ยาว 89 เมตร

-

53 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยสุขใจพัฒนา 4 ชุมชนประปาเขต 7
(เสนอโดยชุมชนประปาเขต 7)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
-เพื่อให้มีระบบระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล ยาว 750 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร
(มอก.ชั้น3) จานวน 659 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล
สาหรับท่อ Ø0.40 เมตร จานวน 76 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล รางวี ยาว 659 เมตร

1,790,000

-

-

ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

54 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยเพชรมณี ชุมชนหนองขามน้อย
(เสนอโดยชุมชนหนองขามน้อย)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล รูปตัวยู กว้าง
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
0.70 เมตร ยาว 320 เมตร
-เพื่อให้มีรางระบายน้าที่ได้มาตรฐาน

-

1,253,000

-

ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
มีปัญหาน้า
- มีรางระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
ท่วมขัง

กองช่าง

271,000

-

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยโพธิจินดา 3 ชุมชนหนองขามน้อย
(เสนอโดยชุมชนหนองขามน้อย)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล รูปตัวยู กว้าง
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
0.70 เมตร ยาว 445 เมตร
-เพื่อให้มีรางระบายน้าที่ได้มาตรฐาน

56 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยอุดมศิลป์ ชุมชนหนองขามน้อย
(เสนอโดยชุมชนหนองขามน้อย)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ลยาว 80 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน จานวน 65 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สาหรับท่อ Ø0.40
เมตร จานวน 11 บ่อ รางระบายน้า ค.ส.ล รางวี
ยาว 65 เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2560
2561
2562
ตัวชี้วัด(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,700,000 ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
มีปัญหาน้า
- มีรางระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
ท่วมขัง
-

-

57 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ซอยชลประทาน - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนหนองขาม (เสนอโดยชุมชนหนองขาม) ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4เมตร ยาว 92 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร

-

-

58 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยประชุมชน 3 - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนหนองขาม (เสนอโดยชุมชนหนองขาม) ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง4 เมตรยาว 20 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80ตาราง
เมตร

40,800

-

-

-

59 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยเย็นใจ ชุมชนหนองขาม
(เสนอโดยชุมชนหนองขาม)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ลยาว 400 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน จานวน 328 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สาหรับท่อ
Ø0.40 เมตร จานวน 55 บ่อ รางระบายน้า ค.ส.ล
รางวี ยาว 328 เมตร

60 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยจีเอฟ ชุมชนหนองขาม
(เสนอโดยชุมชนหนองขาม)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ลยาว 603 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน (มอก.ชั้น3)จานวน 529 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล
สาหรับท่อ Ø0.40 เมตร จานวน 62 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล รางวี ยาว 529 เมตร

-

251,000 ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

223,700 ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
1,265,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน

1,729,000 ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

61 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รางยู
ถนนกลางบ้าน ชุมชนหนองขาม
(เสนอโดยชุมชนหนองขาม)

วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีรางระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน สวยงาม เป็นระเบียบ

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง
0.70 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 354 ม. และก่อสร้าง
บ่อพัก ค.ส.ล สาหรับท่อ Ø0.40 ม.จานวน1บ่อ
วางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.40 ม.จานวน 4 ท่อน

62 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ซอย - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
-ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.ยาว 99ม.โดย
องอาจ ชุมชนหนองขาม
(เสนอ
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
วางท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด Ø0.40 ม.(มอก.
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน ชั้น3)จานวน 88 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.สาหรับท่อ
โดยชุมชนหนองขาม)
Ø0.40ม.จานวน 9 บ่อ รางระบายน้า ค.ส.ล.ราง
วียาว 88 ม.
- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล ยาว 725 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน (มอก.ชั้น3) จานวน 637 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล
สาหรับท่อ Ø0.40 เมตร จานวน 74 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล รางวี ยาว 637 เมตร

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,235,000
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
- มีรางระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

244,000

-

-

ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

1,530,000

-

-

ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

2,683,000 ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

63 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยประจักษ์ ชุมชนหนองขาม
(เสนอโดยชุมชนหนองขาม)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

64 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยโนนขมิ้น 7 ชุมชนโนนขมิ้น
(เสนอโดยชุมชนโนนขมิ้น)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.ยาว 847 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน จานวน 694 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สาหรับท่อ
Ø0.40 เมตร จานวน 117 บ่อ รางระบายน้า
ค.ส.ล รางวี ยาว 694 เมตร

-

-

65 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยหนองลุมพุก ชุมชนดอนหัน
(เสนอโดยชุมชนดอนหัน)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

-

-

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4 เมตร ยาว 159
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
636 ตารางเมตร

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

505,700 ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

66 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยดวงเนตร (ช่วงที่3) ชุมชนดอนหัน
(เสนอโดยชุมชนดอนหัน)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว
129.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 518 ตารางเมตร

67 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยปานทอง (ช่วงที่2) ชุมชนดอนหัน
(เสนอโดยชุมชนดอนหัน)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 91
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
364 ตารางเมตร

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
335,700 ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
-

-

68 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดอนหัน 1 - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนดอนหัน (เสนอโดยชุมชนดอนหัน)
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 88
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 308
ตารางเมตร

158,000

-

69 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยดอนหัน 2 - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนดอนหัน (เสนอโดยชุมชนดอนหัน)
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร ยาว 89
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 267
ตารางเมตร

131,500

-

70 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยประชาสัมพันธ์ ชุมชนดอนหัน
(เสนอโดยชุมชนดอนหัน)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง
0.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 520 เมตร
(ทั้งสองข้างทาง)

71 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยดวงเนตร ชุมชนดอนหัน
(เสนอโดยชุมชนดอนหัน)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

-เพือ่ ให้มีรางระบายน้าที่ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล ยาว 465 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาด Ø 0.40 เมตร
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน จานวน 409 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สาหรับท่อ
Ø0.40 เมตร จานวน 47 บ่อ รางระบายน้า
ค.ส.ล รางวี ยาว 409 เมตร

-

-

-

-

295,300 ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
-

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
1,968,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง
1,325,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

- มีรางระบายน้าที่ได้มาตรฐาน

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

72 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยปานทอง ชุมชนดอนหัน
(เสนอโดยชุมชนดอนหัน)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล ยาว 156
เมตร โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน เมตรจานวน 136 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สาหรับท่อ
Ø0.40 เมตร จานวน 17 บ่อ รางระบายน้า
ค.ส.ล รางวี ยาว 136 เมตร

73 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ซอย - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล รูปตัวยู กว้าง
ยลประสงค์ ชุมชนดอนหัน (เสนอโดยชุมชน ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
0.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 442 เมตร
-เพื
อ
่
ให้
ม
ี
ร
ะบบระบายน้
าที
ไ
่
ด้
ม
าตรฐาน
ดอนหัน)
( ทั้งสองข้างทาง )

1,579,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง
1,626,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

กองช่าง

- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน

75 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยเจริญทรัพย์ ชุมชนดอนหัน
(เสนอโดยชุมชนดอนหัน)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

1,429,000

-

-

ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

76 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยราษฎร์บารุง ชุมชนดอนหัน
(เสนอโดยชุมชนดอนหัน)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

528,000

-

-

ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล ยาว 140 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาด Ø 0.60 เมตร
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน จานวน 120 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สาหรับท่อ
Ø0.60 เมตร จานวน 15 บ่อ รางระบายน้า ค.ส.ล
รางวี ยาว 120 เมตร

-

-

กองช่าง

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล ยาว 577 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน จานวน 448 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สาหรับท่อ
Ø0.40 เมตร จานวน 58 บ่อ รางระบายน้า
ค.ส.ล รางวี ยาว 276 เมตร

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

74 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ซอย ศรีวิเศษ ชุมชนดอนหัน
(เสนอโดยชุมชนดอนหัน)

-เพือ่ ให้มีรางระบายน้าที่ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล รูปตัวยู กว้าง
0.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 394 เมตร
( ทั้งสองข้างทาง )

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2560
2561
2562
ตัวชี้วัด(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
456,000 ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

กองช่าง

- มีรางระบายน้าที่ได้มาตรฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
727,500
-

77 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เชื่อมชุมชนพรสวรรค์กับชุมชนนาดอน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
จาก ซ.พรสวรรค์ 5 ถึง ซ.ข้างวัดป่านาดอน
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน
ชุมนพรสวรรค์,ชุมชนนาดอน
(เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์และชุมชนนาดอน)

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 343
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,372 ตารางเมตร

78 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสังวาลย์
สามัคคี ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชน
พรสวรรค์)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว
278.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,114 ตารางเมตร

-

595,000

79 โครงการก่อสร้างถนน คส.ล. ซอยร่มเกล้า 5
ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 550
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,200 ตารางเมตร

-

-

1,167,200

80 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่มเกล้า 7 - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์) ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 3 เมตร ยาว 349
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,047 ตารางเมตร

-

-

549,100

81 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่มเกล้า 8 - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์) ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 348
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,392 ตารางเมตร

-

-

738,100

82 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่มเกล้า 9 - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์) ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 497
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,988 ตารางเมตร

-

-

1,037,400

83 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่มเกล้า 11 - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์) ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6 ม. ยาว 1,000
เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร

-

-

-

3,671,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
176,700 ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

84 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เชื่อมซอยร่มเกล้า 5 กับ ซอยร่มเกล้า 6
ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 83.50
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
334 ตารางเมตร

85 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เชื่อมซอยร่มเกล้า 6 กับ ซอยร่มเกล้า 7
ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 84.50
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
338 ตารางเมตร

-

-

86 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เชื่อมซอยร่มเกล้า 7 กับ ซอยร่มเกล้า 8
ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 83
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
332 ตารางเมตร

-

87 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
เชื่อมซอยร่มเกล้า 8 กับ ซอยร่มเกล้า 9
ชุมชนพรสวรรค์ (เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)

-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 82.50
ประชาชนภายในเขตเทศบาล
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน
330 ตารางเมตร

88 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยพรสวรรค์ 2 ชุมชนพรสวรรค์
(เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

89 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยพรสวรรค์ 3 ชุมชนพรสวรรค์
(เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล ยาว 275 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน (มอก.ชั้น3) จานวน 244 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
สาหรับท่อ Ø0.40 เมตร จานวน 25 บ่อ
รางระบายน้า ค.ส.ล. รางวี ยาว 237 เมตร
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล ยาว 797 เมตร
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน (มอก.ชั้น3) จานวน 705 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล
สาหรับท่อ Ø0.40 เมตร จานวน 75 บ่อ
รางระบายน้า ค.ส.ล. รางวี ยาว 690 เมตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

178,700 ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

-

175,700 ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

กองช่าง

-

174,700 ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
671,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

-

-

กองช่าง

- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน

1,977,000 ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ยาว 800
เมตร โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน เมตร (มอก.ชั้น3) จานวน 708 ท่อน บ่อพัก
ค.ส.ล สาหรับท่อ Ø0.40 เมตร จานวน 76 บ่อ
รางระบายน้า ค.ส.ล รางวี ยาว 691 เมตร

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2560
2561
2562
ตัวชี้วัด(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,992,000 ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

90 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยพรสวรรค์ 4 ชุมชนพรสวรรค์
(เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

91 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยพรสวรรค์ 5 ชุมชนพรสวรรค์
(เสนอโดยชุมชนพรสวรรค์)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล ยาว 930 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40 เมตร
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน จานวน 822 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สาหรับท่อ
Ø0.40 เมตร จานวน 83 บ่อ รางระบายน้า ค.ส.ล
รางวี ยาว 822 เมตร

-

-

92 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยหน้าวัดป่านาดอน
(จากซอยข้างวัดป่านาดอนถึงซอยนาดอน)
ชุมชนนาดอน (เสนอโดยชุมชนนาดอน)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 745
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,980 ตารางเมตร

-

1,581,100

-

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

93 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโนนม่วง 4 - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนนาดอน (เสนอโดยชุมชนนาดอน)
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร. ยาว 860
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,440 ตารางเมตร

-

2,094,200

-

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

94 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศรีจันทร์
ชุมชนนาดอน (เสนอโดยชุมชนนาดอน)

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 3.00 เมตร ยาว
125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 375 ตารางเมตร

-

-

232,700 ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

2,530,000 ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

95 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยข้างวัดป่านาดอน ชุมชนนาดอน
(เสนอโดยชุมชนนาดอน)

วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

96 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยคนหล่อ 6 - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
(จากซอยคนหล่อถึงซอยร่มเย็น)
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
ชุมชนนาดอน (เสนอโดยชุมชนนาดอน)
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน
97 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยนาดอน ชุมชนนาดอน
(เสนอโดยชุมชนนาดอน)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

98 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยคนหล่อ ชุมชนนาดอน
(เสนอโดยชุมชนนาดอน)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4.00 เมตร ยาว
420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 420
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า
1,680 ตารางเมตร

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.ยาว 99.50
เมตร โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาดØ 0.40
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน เมตรจานวน 87 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สาหรับท่อ
Ø0.40 เมตร จานวน 11 บ่อ รางระบายน้า ค.ส.ล
รางวี ยาว 87 เมตร

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.ยาว 1,000
เมตร โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดØ 0.40
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน เมตร จานวน 884 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล. สาหรับ
ท่อ Ø0.40 เมตร จานวน 89 บ่อ รางระบายน้า
ค.ส.ล รางวี ยาว 884 เมตร

99 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยธาตุโพนทอง - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนโพนทอง (เสนอโดยชุมชนโพนทอง)
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
ยาวไม่น้อยกว่า 1,134 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
9,432.75 ตร.ม. โดย
1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 8.00 ม. ยาว
825 ม.
2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 8.50 ม.
ยาว 309 ม.

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,028,800
-

-

250,000

1,022,800

-

-

-

ตัวชี้วัด(KPI)
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน

-

-

2,718,000 ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

-

-

6,966,300 ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

100 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยข้างบริษัทสหรุ่งเรือง ชุมชนโพนทอง
(เสนอโดยชุมชนโพนทอง)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

101 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล
ซอยธาตุโพนทอง ชุมชนโพนทอง
(เสนอโดยชุมชนโพนทอง)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 800
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,200 ตารางเมตร

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ยาว 500เมตร
(ทั้ง 2 ฝั่ง) โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาด Ø
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) จานวน 878 ท่อน บ่อ
พัก ค.ส.ล สาหรับท่อ Ø0.40 เมตร จานวน 102
บ่อ รางระบายน้า ค.ส.ล รางวี ยาว 878 เมตร

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,673,750
-

ตัวชี้วัด(KPI)
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

2,120,000

-

-

ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

102 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสบาย 4 - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
(เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1)
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 54
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
216 ตารางเมตร

114,000

-

-

103 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยวรรณขาม - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
(เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1)
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 161
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
644 ตารางเมตร

341,500

-

-

104 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยชินวงศ์
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1
(เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 375
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,500 ตารางเมตร

775,200

-

-

105 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยประชาร่วมใจ ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ1
(เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4 เมตร ยาว 43.50
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174
ตารางเมตร

86,100

-

-

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

106 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ซอย - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
-ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.ยาว 143 เมตร
กิจจาทร 1 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1 (เสนอ ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 เมตร
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน จานวน 122 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล. สาหรับท่อ
โดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1)
Ø0.40 เมตร จานวน 16 บ่อ รางระบายน้า ค.ส.ล
รางวี ยาว 122 เมตร

107 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ซอย - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เสนีย์พิทักษ์ชน 4 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ1
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
(เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1)

108 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยเสนีย์พิทักษ์ชน 1 ช่วงที่ 1
(จากถนนอุดร-สกล ถึง คลองระบายน้า)
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ ฯ 1
(เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ ฯ 1)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ยาว 423
เมตร โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.40
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน เมตร (มอก.ชั้น3) จานวน 374 ท่อน บ่อพัก
ค.ส.ล สาหรับท่อ Ø0.40 เมตร จานวน 41 บ่อ
รางระบายน้า ค.ส.ล รางวี ยาว 365 เมตร

109 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ซอยเสนีย์พิทักษ์ชน 5 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ1 ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
-เพือ่ ให้มีรางระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
(เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1)
110 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยเสนีย์พิทักษ์ชน 3/1
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 1
(เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ ฯ 1)

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.ยาว 519 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาด Ø 0.40 เมตร
จานวน 459 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล สาหรับท่อ
Ø0.40 เมตร จานวน 46 บ่อ รางระบายน้า
ค.ส.ล รางวี ยาว 459 เมตร

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง
0.70 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 335 เมตร

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. โดยวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดØ 0.40 ม. (มอก.ชั้น3)
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน จานวน 73 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล. สาหรับท่อ
Ø 0.40 ม.จานวน 9 บ่อ รางระบายน้า ค.ส.ล.
รางวี ยาว 65 ม.

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2560
2561
2562
ตัวชี้วัด(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
418,000 ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

-

1,061,000

-

-

1,408,000 ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

-

ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
มีปัญหาน้า
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
ท่วมขัง

กองช่าง

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีรางระบายน้าที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีรางระบายน้าที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

-

1,193,000

-

342,000

-

-

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

111 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสิริรุ่ง
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2
(เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2)

วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน

112 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยอนุสรณ์
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2
(เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่เป็นมาตรฐาน

113 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รางยู
ซอยรุ่งเรือง 4 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2
(เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2)

114 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. รางยู
ซอยรุ่งเรือง 2 ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ2
(เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2)

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 257
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,028 ตารางเมตร

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
545,100
-

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 61
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
244 ตารางเมตร

129,300

-

-

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง
0.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 150 เมตร
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
(ทั้งสองข้างทาง)

501,200

-

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

787,700

-

- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง
0.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 236 เมตร
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
(ทั้งสองข้างทาง)

115 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ข้าง - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
วัดนาทรายด้านซ้าย ชุมชนนาทราย 1 (เสนอ ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
โดยชุมชนนาทราย 1)
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

116 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสีพัฒนา
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนนาทราย 1(เสนอโดยชุมชนนาทราย 1) ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว
199.60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 798.40 ตารางเมตร

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 254
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,016 ตารางเมตร

-

-

485,400

-

ตัวชี้วัด(KPI)
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

เป็นระเบียบ ปลอดภัย

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐานสวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

-

ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
มีปัญหาน้า
- มีรางระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
ท่วมขัง

กองช่าง

-

ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
มีปัญหาน้า
- มีรางระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
ท่วมขัง

กองช่าง

-

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน สวยงาม

กองช่าง

618,000 ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน สวยงาม

เป็นระเบียบ ปลอดภัย

เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

117 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสามัคคีธรรม - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนนาทราย 1(เสนอโดยชุมชนนาทราย 1) ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน
118 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยพัฒนา 1 - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนนาทราย 1(เสนอโดยชุมชนนาทราย 1) ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน
119 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบาดาล
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนนาทราย 1(เสนอโดยชุมชนนาทราย 1) ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน
120 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสบายรีสอร์ท - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนนาทราย 1(เสนอโดยชุมชนนาทราย 1) ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน
121 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยร่วมพัฒนา 3 ชุมชนนาทราย 1
(เสนอโดยชุมชนนาทราย 1)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

122 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
ซอยสามัคคี 3 ชุมชนนาทราย 1
(เสนอโดยชุมชนนาทราย 1)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 152
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
608 ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 380
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 120
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
480 ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล กว้าง 4 เมตร ยาว 95
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380
ตารางเมตร
- ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล รูปตัวยูกว้าง
0.70 เมตร ยาว 197 เมตร

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
369,800
-

-

-

191,000

-

-

292,200

-

-

- เพือ่ ให้มีรางระบายน้าที่เป็นมาตรฐาน

- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.ยาว 186 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ลขนาด Ø 0.40 เมตร
- เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน (มอก.ชั้น3) จานวน 165 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
สาหรับท่อ Ø0.40 เมตร จานวน 17 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล รางวี ยาว 165 เมตร

123 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยร่วมพัฒนา 1 - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนนาทราย 2(เสนอโดยชุมชนนาทราย 2) ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 380
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,520 ตารางเมตร

-

-

460,000

-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
925,300 ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
813,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน สวยงาม

925,300 ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน สวยงาม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

เป็นระเบียบ ปลอดภัย

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน สวยงาม

กองช่าง

เป็นระเบียบ ปลอดภัย

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน สวยงาม

กองช่าง

เป็นระเบียบ ปลอดภัย

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน สวยงาม

กองช่าง

เป็นระเบียบ ปลอดภัย

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีรางระบายน้าที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

กองช่าง

- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน

เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

124 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยนาทราย 4 (ช่วงที2่ ) ชุมชนนาทราย2
(เสนอโดย ชุมชนนาทราย 2)
125 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ทางเข้าวัดป่าโคกสูง ชุมชนโพนทอง
ชุมชนนาทราย 2 (เสนอโดยชุมชน
โพนทองและชุมชนนาทราย 2)
126 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสรวงศิริ
ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)

127 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยภูมิภาค
ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)

วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

128 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยร่วมพัฒนา 1 - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน
129 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทรัพย์มงคล - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

130 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบคลอง
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
พร้อมราวกันตก จากสะพานดงอุดม ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
สะพานบ้านพักคนชรา (ฝั่งซ้าย) ชุมชนดงอุดม - เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน
(เสนอโดยชุมชนดงอุดม)

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว
540.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 2,162 ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร ยาว 625
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,125 ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 87.50
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
350 ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 400
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,600 ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 450
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,800 ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 4 เมตร ยาว 300
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,200 ตารางเมตร

- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 382
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,528 ตารางเมตร และก่อสร้างราวกันตก
ความยาว 355.90 เมตร

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,316,100 ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
1,936,000
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
175,600
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
974,000 ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
1,095,800 ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
730,500 ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
-

1,531,000

-

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน สวยงาม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

เป็นระเบียบ ปลอดภัย

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน สวยงาม

กองช่าง

เป็นระเบียบ ปลอดภัย

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน สวยงาม

กองช่าง

เป็นระเบียบ ปลอดภัย

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน สวยงาม

กองช่าง

เป็นระเบียบ ปลอดภัย

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน สวยงาม

กองช่าง

เป็นระเบียบ ปลอดภัย

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน สวยงาม

กองช่าง

เป็นระเบียบ ปลอดภัย

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน สวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

131 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสารวยอุทิศ - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ชุมชนดงอุดม (เสนอโดยชุมชนดงอุดม)
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 46
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 184
ตารางเมตร

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
90,700
-

ตัวชี้วัด(KPI)
ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน สวยงาม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

เป็นระเบียบ ปลอดภัย

132 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ซอย - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ยาว 467 ม.
ขุนอาจ ชุมชนดงอุดม
(เสนอ ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน (มอก.ชั้น3) จานวน 411 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
โดยชุมชนดงอุดม)
สาหรับท่อ Ø0.40 ม.จานวน 46 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล. รางวี ยาว 397 ม.
133 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.ยาว 235.50ม.
ซอยขุนอาจ 2 ชุมชนดงอุดม
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน (มอก.ชั้น3) จานวน 209 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
(เสนอโดยชุมชนดงอุดม)
สาหรับท่อ Ø0.40 ม. จานวน 21 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล. รางวี ยาว 209 ม.

-

1,172,000

-

ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

-

576,000

-

ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

134 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ซอย - เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล. ยาว 129.5 ม.
ขุนอาจ 3 ชุมชนดงอุดม
(เสนอ ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 ม.
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน (มอก.ชั้น3) จานวน 114 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
โดยชุมชนดงอุดม)
สาหรับท่อ Ø 0.40 ม. จานวน 12 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล. รางวี ยาว 114 ม.
135 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าและถนน
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล.ยาว 227 เมตร
ค.ส.ล ซอยประเสริฐ ชุมชนบ้านเดื่อ
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาด Ø 0.40เมตร
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าและถนน
(เสนอโดยชุมชนบ้านเดื่อ)
(มอก.ชั้น3) จานวน 199 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
ที่ได้มาตรฐาน
สาหรับท่อ Ø0.40 เมตร จานวน 24 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล รางวี ยาว 199 เมตร ก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 227 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 908 ตาราง
เมตร

-

320,000 ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ครัวเรือนที่ไม่ ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

1,104,200

-

-

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขังและมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน

- มีถนนที่ได้มาตรฐาน สวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

136 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าและถนน
ค.ส.ล ซอยศิลปินแยกขวา ชุมชนหนองขาม
(เสนอโดยชุมชนหนองขาม)

วัตถุประสงค์
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
-เพือ่ ให้มีระบบระบายน้าและถนน

ที่ได้มาตรฐาน

137 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ซอยทรายทองรีสอร์ท ชุมชนนาทราย 1
(เสนอโดยชุมชนนาทราย 1)

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- ก่อสร้างระบบระบายน้า ค.ส.ล ยาว 100 เมตร
โดยวางท่อระบายน้า ค.ส.ล ขนาด Ø0.40 เมตร
(มอก.ชั้น3) จานวน 86 ท่อน บ่อพัก ค.ส.ล.
สาหรับท่อ Ø0.40 เมตร จานวน 11 บ่อ ราง
ระบายน้า ค.ส.ล รางวี ยาว 199 เมตร ก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3 เมตร ยาว 20
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60
ตารางเมตร
- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
400 ตารางเมตร
- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและระบบระบายน้า
ภายในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว

138 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน และระบบ
ระบายน้าภายในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อให้มีถนนและระบบระบายน้า
ที่ได้มาตรฐาน

139 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน -ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4 เมตร ยาว
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
- เพื่อให้มถี นนที่ได้มาตรฐาน
น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

ซอยหน้าโรงเรียนสหกิจ
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2
(เสนอโดยชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ฯ 2)
140 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.
- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
-ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.รูปตัวยูกว้าง
รางยู ซอยนาทราย3 เชื่อมซอยนาทราย4 ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
0.70 เมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า148 เมตร
- เพื่อให้มีรางระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
(ซอย1) ชุมชนนาทราย 2
(ทั้งสองข้างทาง)
(เสนอโดยชุมชนนาทราย2)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,104,200
-

235,000

-

1,000,000

-

-

-

494,400

-

-

-

306,200

-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขังและมี
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน

กองช่าง

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน สวยงาม

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
และไม่มีปัญหา
น้าท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- มีถนนและระบบระบายน้าที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ไม่
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เดือดร้อนของประชาชน

กองช่าง

- มีระบบระบายน้าที่ได้มาตรฐาน

- มีถนนที่ได้มาตรฐาน สวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

กองช่าง

เป็นระเบียบ ปลอดภัย

- มีถนนที่ได้มาตรฐาน สวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

- แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
- มีรางระบายน้าที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและทางระบายน้้า
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

141 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง
รางยู ซอยนาทราย3 เชื่อมซอยนาทราย4 ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
0.70 เมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า142 เมตร
- เพื่อให้มีรางระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
(ซอย2) ชุมชนนาทราย 2
(ทั้งสองข้างทาง)
(เสนอโดยชุมชนนาทราย2)

142 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.

รางยู ซอยนาทราย 3 ชุมชนนาทราย 2
(เสนอโดยชุมชนนาทราย2)

143 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

ซอยประกันสังคม ชุมชนบงคา
(เสนอโดยุชมชนบงคา)

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

474,700

-

-

ร้อยละของ
- แก้ไขปัญหาความ
ครัวเรือนที่ไม่ เดือดร้อนของประชาชน
- มีรางระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
มีปัญหาน้า
ท่วมขัง

กองช่าง

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
0.70 เมตร ยาวไม่นอ้ ยกว่า 91 เมตร
- เพื่อให้มีรางระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
(ทั้งสองข้างทาง)

304,800

-

-

ร้อยละของ - แก้ไขปัญหาความ
ครัวเรือนที่ เดือดร้อนของประชาชน
ไม่มปี ญ
ั หา - มีรางระบายน้าที่ได้มาตรฐาน
น้าท่วมขัง

กองช่าง

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล

547,700

-

-

ร้อยละของ
ชุมชนที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

- เพื่อให้มถี นนที่ได้มาตรฐาน

-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 7.00 เมตร ย
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร

- แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เดือดร้อนของประชาชน
- มีถนนที่ได้มาตรฐาน สวยงาม
เป็นระเบียบ ปลอดภัย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตประปา ติดตั้งปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
ที่

โครงการ

1 โครงการอุดหนุนขยายเขตประปา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน - อุดหนุนขยายเขตประปา
ในการขาดแคลนน้าของประชาชน ภายในเขตเทศบาล
ภายในเขตเทศบาล

2560
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่มา
2561
2562
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ - สามารถแก้ไขปัญหาการขาด
ครัวเรือน แคลนน้าในการอุปโภค-บริโภค
ที่มีน้าให้ ของประชาชนในเขตเทศบาล
ประชาชนใช้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.4 แนวทางการพัฒนา ขยายเขตจ่าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่่า ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ที่

โครงการ

1 โครงการอุดหนุนขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมี
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
- เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
- เพื่อให้เทศบาลมีความเจริญ
อย่างทั่วถึง
2 โครงการอุดหนุนขยายเขตพาดสายดับ - เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมี
ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล
มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
ตาบลหนองบัว
- เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
- เพื่อให้เทศบาลมีความเจริญ
อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในเขตเทศบาล

- อุดหนุนขยายเขตสายพาดดับไฟฟ้า
สาธารณะและติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมไฟ
ส่องสว่างภายในพื้นที่เขตเทศบาลตาบล
หนองบัว

2560
(บาท)
500,000

500,000

งบประมาณและที่มา
2561
2562
(บาท)
(บาท)
200,000
200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ - ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครัวเรือน ใช้อย่างทั่วถึง
ที่มีไฟฟ้าใช้ - ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
- เพื่อให้เทศบาลมีความเจริญ
อย่างทั่วถึง
ร้อยละของ - ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครัวเรือน ใช้อย่างทั่วถึง
ที่มีไฟฟ้าใช้ - ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
- เพื่อให้เทศบาลมีความเจริญ
อย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพชุมชนโพนทอง
(เสนอโดยชุมชนโพนทอง)

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพชุมชนพี.เค.ธานี. 3
(เสนอโดยชุมชน พี.เค.ธานี 3)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

- เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม
- จัดตั้งกลุ่มอาชีพชุมชนโพนทอง
และสามารถเพิ่มรายได้
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้/เพิ่มทักษะ
- เพื่อให้ประชาชนมีงานทาในถิ่นฐาน ในการประกอบอาชีพ
ของตนเอง
- เพื่อสนับสนุนการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
- เพื่อสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ
- เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม
- จัดตั้งกลุ่มอาชีพชุมชนพี.เค.ธานี 3
และสามารถเพิ่มรายได้
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้/เพิ่มทักษะ
- เพื่อให้ประชาชนมีงานทาในถิ่นฐาน ในการประกอบอาชีพ
ของตนเอง
- เพื่อสนับสนุนการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
- เพื่อสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ

3 โครงการตามพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
ที่เพียงพอต่อการยังชีพ
- เพื่อให้ประชาชนมีงานทาในถิ่นฐาน
ของตนเอง
4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
ทักษะฝีมือแรงงาน
เพิ่มมากขึ้น
(เสนอโดยชุมชนนาดอน)
- เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม
และมีงานทาตลอดปี
- เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้มี
คุณภาพมาตรฐานเป็นที่ต้องการ
ของตลาด

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท) (บาท) (บาท)
30,000
-

ตัวชี้วัด(KPI)
จานวน
กลุ่มอาชีพที่
ได้รับการจัดตั้ง

จานวน
กลุ่มอาชีพที่
ได้รับการจัดตั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่ม
รายได้มากขึ้น
- ประชาชนมีงานทาในถิ่นฐาน
ของตนเอง
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน
- มีการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม
- มีกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งในชุมชน
- ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่ม
รายได้มากขึ้น
- ประชาชนมีงานทาในถิ่นฐาน
ของตนเอง
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ สนับสนุน
- มีการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม
- มีกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งในชุมชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการฯ

30,000

-

-

กองสวัสดิการฯ

- จัดอบรมให้ความรู้ในการประกอบ
อาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

- ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอต่อ
จานวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมมีทักษะด้าน การยังชีพ
การประกอบอาชีพ - ลดปัญหาการว่างงาน

กองสวัสดิการฯ

-จัดอบรมจานวนปีละ 1 ครั้ง

100,000 50,000

50,000

- ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
จานวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมมีทักษะด้าน - ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีงานทา
การประกอบอาชีพ ตลอดปี
-สามารถพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานสู่
ตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น

กองสวัสดิการฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
ที่

โครงการ

5 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ปลูกเห็ดชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย
(เสนอโดยชุมชนเก่าน้อย)
6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ทาขนม/อาหารชุมชนบงคา
(เสนอโดยชุมชนบงคา)
7 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ทาดอกไม้จันทน์และทาพานบายศรีสู่ขวัญ
ชุมชนเก่าน้อย (เสนอโดยชุมชนเก่าน้อย)
8 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
เพาะเห็ดนางฟ้าชุมชนพลอยวิลล่า 2
(เสนอโดยชุมชนพลอยวิลล่า 2)
9 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพชุมชนบ้านเดื่อ
(เสนอโดยชุมชนบ้านเดื่อ)

10 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ทาดอกไม้จันทน์ชุมชนหนองใส 2
(เสนอโดยชุมชนหนองใส 2)
11 โครงการปลูกผักไร้ดินชุมชนหนองใส 2
(เสนอโดยชุมชนหนองใส 2)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท) (บาท) (บาท)
50,000
-

-เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทา
-เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน

-เพื่อให้ชุมชนมีงานทาและมีรายได้
จากการปลูกเห็ดเพื่อจาหน่าย

-เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทา
-เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน

-เพื่อให้ชุมชนมีงานทาและมีรายได้
จากการทาขนม/อาหารเพื่อจาหน่าย

50,000

-

-

-เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทา
-เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน

-เพื่อให้ชุมชนมีงานทาและมีรายได้
จากการทาดอกไม้จันทน์และทาพาน
บายศรีสู่ขวัญเพื่อจาหน่าย
-เพื่อให้ชุมชนมีงานทาและมีรายได้
จากการปลูกเห็ดเพื่อจาหน่าย

50,000

-

-

50,000

-

-

- เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม
- จัดตั้งกลุ่มอาชีพชุมชนบ้านเดื่อ
และสามารถเพิ่มรายได้
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้/เพิ่มทักษะ
- เพื่อให้ประชาชนมีงานทาในถิ่นฐาน ในการประกอบอาชีพ
ของตนเอง
- เพื่อสนับสนุนการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
- เพื่อสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ
-เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทา
-เพื่อให้ชุมชนมีงานทาและมีรายได้
-เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน
จากการทาดอกไม้จันทน์เพื่อจาหน่าย

30,000

-

-

50,000

-

-

-เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทา
-เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น

50,000

-

-

-เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทา
-เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน

-เพื่อให้ชุมชนมีงานทาและมีรายได้
จากการปลูกผักไร้ดินเพื่อจาหน่าย

ตัวชี้วัด(KPI)
ร้อยละครัว
เรือนที่มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย
ร้อยละครัว
เรือนที่มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย
ร้อยละครัว
เรือนที่มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย
ร้อยละครัว
เรือนที่มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย
จานวนกลุ่มอาชีพ
ที่ได้รับการจัดตั้ง

ร้อยละครัว
เรือนที่มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย
ร้อยละครัว
เรือนที่มีรายได้
มากกว่า
รายจ่าย

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

-สร้างรายได้ให้กับชุมชน
-สร้างอาชีพให้คนในชุมชน

กองสวัสดิการฯ

-สร้างรายได้ให้กับชุมชน
-สร้างอาชีพให้คนในชุมชน

กองสวัสดิการฯ

-สร้างรายได้ให้กับชุมชน
-สร้างอาชีพให้คนในชุมชน

กองสวัสดิการฯ

-สร้างรายได้ให้กับชุมชน
-สร้างอาชีพให้คนในชุมชน

กองสวัสดิการฯ

- ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้
มากขึ้น
- ประชาชนมีงานทาในถิ่นฐาน
ของตนเอง
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน
- มีการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม
- มีกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งในชุมชน
-สร้างรายได้ให้กับชุมชน
-สร้างอาชีพให้คนในชุมชน

กองสวัสดิการฯ

-สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและครอบครัว
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
-สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท) (บาท) (บาท)
50,000
-

12 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ชุมชนหนองใส 4
(เสนอโดยชุมชนหนองใส 4)

-เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทา
-เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน

-เพื่อให้ชุมชนมีงานทาและมีรายได้
จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์

13 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ชุมชนอุดรแลนด์
(เสนอโดยชุมชนอุดรแลนด์)

-เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทา
-เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน

-เพื่อให้ชุมชนมีงานทาและมีรายได้
จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์

50,000

-

14 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ปลูกเห็ดชุมชนแสนสราญ
(เสนอโดยชุมชนแสนสราญ)

-เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทา
-เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน

-เพื่อให้ชุมชนมีงานทาและมีรายได้
จากการปลูกเห็ดเพื่อจาหน่าย

50,000

15 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ชุมชนโนนขมิ้น
(เสนอโดยชุมชนโนนขมิ้น)

-เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทา
-เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน

-เพื่อให้ชุมชนมีงานทาและมีรายได้
จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์

16 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพชุมชนดอนหัน
(เสนอโดยชุมชนโดอนหัน)

- เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม
- จัดตั้งกลุ่มอาชีพชุมชนดอนหัน
และสามารถเพิ่มรายได้
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้/เพิ่มทักษะ
- เพื่อให้ประชาชนมีงานทาในถิ่นฐาน ในการประกอบอาชีพ
ของตนเอง
- เพื่อสนับสนุนการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
- เพื่อสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ
-เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทา
-เพื่อให้ชุมชนมีงานทาและมีรายได้
-เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน
จากการทอผ้าเพื่อจาหน่าย

17 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้า
ชุมชนนาดอน
(เสนอโดยชุมชนนาดอน)

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละครัว
เรือนที่มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย

-สร้างรายได้ให้กับชุมชน
-สร้างอาชีพให้คนในชุมชน

กองสวัสดิการฯ

-

ร้อยละครัว
เรือนที่มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย

-สร้างรายได้ให้กับชุมชน
-สร้างอาชีพให้คนในชุมชน

กองสวัสดิการฯ

-

-

ร้อยละครัว
เรือนที่มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย

-สร้างรายได้ให้กับชุมชน
-สร้างอาชีพให้คนในชุมชน

กองสวัสดิการฯ

50,000

-

-

ร้อยละครัว
เรือนที่มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย

-สร้างรายได้ให้กับชุมชน
-สร้างอาชีพให้คนในชุมชน

กองสวัสดิการฯ

30,000

-

-

จานวน
กลุ่มอาชีพ
ที่ได้รับ
การจัดตั้ง

กองสวัสดิการฯ

50,000

-

-

ร้อยละครัว
เรือนที่มีรายได้
มากกว่ารายจ่าย

- ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้
กลุ่มอาชีพมากขึ้น
- ประชาชนมีงานทาในถิ่นฐาน
ของตนเอง
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน
- มีการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม
- มีกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งในชุมชน
-สร้างรายได้ให้กับชุมชน
-สร้างอาชีพให้คนในชุมชน

กองสวัสดิการฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
ที่

โครงการ

18 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพชุมชนนาทราย 1
(เสนอโดยชุมชุมชนนาทราย 1)

19 โครงการสมุนไพรบ้านหนองขาม
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองขาม)
(เสนอโดยชุมชุมชนหนองขาม)

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริม
และสามารถเพิ่มรายได้
- เพื่อให้ประชาชนมีงานทาในถิ่น
ฐานของตนเอง
- เพื่อสนับสนุนการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
- เพื่อสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ
-เพื่อนาสมุนไพรในท้องถิ่นมาประยุกต์
ใช้กับชีวิตประจาวัน
- เพื่ออนุรักษ์สมุนไพรไทยไว้
-เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- จัดตั้งกลุ่มอาชีพชุมชนนาทราย 1
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้/เพิ่มทักษะ
ในการประกอบอาชีพ

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท) (บาท) (บาท)
30,000
-

-เพื่อให้กลุ่มสมุนไพรบ้านหนองขาม
พัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มคุณค่าให้กับ
วัตถุดิบในท้องถิ่น
-เพื่อให้ชุมชนมีงานทาและมีรายได้
จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์
-เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรสวรรค์
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
-เพื่อให้ชุมชนมีงานทาและมีรายได้
จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

20 โครงการผลิตน้ายาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้น
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพรสวรรค์)
(เสนอโดยชุมชุมชนพรสวรรค์)

-เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทา
-เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน

21 โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนเก่าน้อย
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเก่าน้อย)
(เสนอโดยชุมชุมชนเก่าน้อย)

-เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทา
-เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน

-เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเก่าน้อย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
-เพื่อให้ชุมชนมีงานทาและมีรายได้
จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์

30,000

30,000

30,000

22 โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนมั่งคั่ง
(กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มสตรีมั่งคั่งพัฒนา)
(เสนอโดยชุมชุมชนมั่งคั่ง)

-เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทา
-เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน

-เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมั่งคั่ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
-เพื่อให้ชุมชนมีงานทาและมีรายได้
จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด(KPI)
จานวนกลุ่ม
อาชีพที่ได้รับ
การจัดตั้ง

จานวนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
ผ่านการอบรม
ทักษะทางด้าน
การบริหารจัดการ
จานวนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
ผ่านการอบรม
ทักษะทางด้าน
การบริหารจัดการ
จานวนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
ผ่านการอบรม
ทักษะทางด้าน
การบริหารจัดการ
จานวนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
ผ่านการอบรม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้
มากขึ้น
- ประชาชนมีงานทาในถิ่นฐาน
ของตนเอง
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน
- มีการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม
- มีกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งในชุมชน
-สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและครอบครัว
-สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
-สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน

กองสวัสดิการฯ

-สร้างรายได้ให้กับชุมชน
-สร้างอาชีพให้คนในชุมชน
-สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน

กองสวัสดิการฯ

-สร้างรายได้ให้กับชุมชน
-สร้างอาชีพให้คนในชุมชน
-สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน

กองสวัสดิการฯ

-สร้างรายได้ให้กับชุมชน
-สร้างอาชีพให้คนในชุมชน
-สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน
ที่

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท) (บาท) (บาท)
30,000 30,000 30,000

โครงการ

วัตถุประสงค์

23 โครงการจักรสานงานฝีมือ
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดงอุดม)
(เสนอโดยชุมชุมชนดงอุดม)

-เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทา
-เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน

-เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดงอุดม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
-เพื่อให้ชุมชนมีงานทาและมีรายได้
จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์

24 โครงการทอผ้าบ้านหนองใส
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองใส 1)
(เสนอโดยชุมชุมชนหนองใส 1)

-เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทา
-เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน

-เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองใส 1
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
-เพื่อให้ชุมชนมีงานทาและมีรายได้
จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์

30,000

30,000

30,000

25 โครงการเพดานกฐิน อสม. หนองใส
(กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองใส 3)
(เสนอโดยชุมชุมชนหนองใส 3)

-เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทา
-เพื่อสร้างอาชีพให้กับชุมชน

-เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองใส 1
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
-เพื่อให้ชุมชนมีงานทาและมีรายได้
จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์

30,000

30,000

30,000

26 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม
เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน/หมู่บ้าน
โดยวิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน

-ส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
/หมู่บ้านมีกองทุน/กลุ่มบริหารจัดการ
เองได้และมีประสิทธิภาพ
-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ครอบครัวอบอุ่น สังคม
มีความสุข

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนโดยวิธีการใช้ระบบ
สหกรณ์เป็นแนวทางในการดาเนินงาน
เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชนต่อไป

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
ผ่านการอบรม
ทักษะทางด้าน
การบริหารจัดการ

-สร้างรายได้ให้กับชุมชน
-สร้างอาชีพให้คนในชุมชน
-สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน

กองสวัสดิการฯ

จานวนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
ผ่านการอบรม
ทักษะทางด้าน
การบริหารจัดการ
จานวนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
ผ่านการอบรม
ทักษะทางด้าน
การบริหารจัดการ
จานวนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม

-สร้างรายได้ให้กับชุมชน
-สร้างอาชีพให้คนในชุมชน
-สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน

กองสวัสดิการฯ

-สร้างรายได้ให้กับชุมชน
-สร้างอาชีพให้คนในชุมชน
-สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน

กองสวัสดิการฯ

-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจ
และสังคม ดาเนินงานโดยวิธีการ
ใช้ระบบสหกรณ์ทุกกลุ่ม

กองสวัสดิการฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

1 โครงการส่งเสริม/สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด - เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ - จัดตั้งและอุดหนุนกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
คณะกรรมการศูนย์บริการและ
เทคโนโลยีทางการเกษตร จานวน 1 ศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- เพื่อพัฒนาแหล่งศึกษาหาความรู้
ของเกษตรกรและทาการเกษตร
ได้ผลดีมากขึ้น
2 โครงการสนับสนุนการทาเกษตรอินทรีย์ -เพื่อสนับสนุนการทาเกษตรอินทรีย์ -เพื่อให้ชุมชนรู้จักการทาเกษตรอินทรีย์
ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
ให้กับชุมชน
ในชุมชนมากขึ้น

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
100,000
100,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
รายได้มากกว่า
รายจ่าย

- คณะกรรมการประจาศูนย์ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
- เกษตรกรมีความรู้ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพให้ได้ผลดี
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

กองสวัสดิการฯ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
รายได้มากกว่า
รายจ่าย
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
รายได้มากกว่า
รายจ่าย
จานวนผู้ผ่าน
การอบรม

-สร้างทักษะการทาเกษตรอินทรีย์
ในชุมชน
-สร้างอาชีพให้คนในชุมชน

กองสวัสดิการฯ

- เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตร
และสามารถพัฒนาในการประกอบ
อาชีพให้ได้ผลดี
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
- เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตร
และสามารถพัฒนาในการประกอบ
อาชีพให้ได้ผลดี
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

กองสวัสดิการฯ

50,000

50,000

50,000

3 โครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้ - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้าง - เพื่ออุดหนุน/สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ใน
ทางการเกษตร
เครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
การดาเนินงานโครงการสร้างเครือข่าย
การเกษตร
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการเกษตร

250,000

50,000

50,000

4 โครงการภายใต้ภารกิจถ่ายโอน
ด้านการเกษตร

- เพื่อพัฒนาแหล่งศึกษาหาความรู้
ของเกษตรกร
- เพื่อให้เกษตรกรทาการเกษตร
ได้ผลดีมากขึ้น

300,000

50,000

50,000

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ภายในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ - จัดอบรมให้ความรู้ในการผลิตและพัฒนา
เพิ่มมากขึ้น
คุณภาพสินค้า OTOP
- เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและ - สนับสนุนทุนในการผลิตสินค้า OTOP
มีงานทาตลอดปี

200,000

50,000

50,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
รายได้มากกว่า
รายจ่าย

- ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
- ประชาชนมีอาชีพเสริมและ
มีงานทาตลอดปี
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนา

กองสวัสดิการฯ

100,000

50,000

50,000

จานวนผู้ผ่าน - ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
การอบรม - ประชาชนมีอาชีพเสริมและมี
งานทาตลอดปี
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนา

กองสวัสดิการฯ

6 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
และหัตถกรรมพื้นบ้านชุมชน
เพิ่มมากขึ้น
ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
- เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและ
มีงานทาตลอดปี
- เพื่อสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

- เพื่อเพิ่มความรู้/ทักษะให้กับเกษตรกร
ในการพัฒนาอาชีพ
- เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต
- เพื่อส่งเสริมการผลิตและเชื่อมโยงตลาด

- จัดฝึกอบรม จานวน ปีละ 1 ครั้ง
- สนับสนุนทุนในการผลิต

กองสวัสดิการฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.1 แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสานึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
( ผลผลิตของโครงการ )
1 โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิต
ประจาวัน
2 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการรักษา
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ

3

4

5

6

- เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน
ลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม

- เพื่อสร้างจิตสานึกให้กับนักเรียน
นักศึกษาประชาชนทั่วไปได้ตระหนัก
ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้ทรัพยากรธรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
โครงการชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง - เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาล
มีความตระหนักในการรักษาความ
สะอาดและดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ
- เพื่อให้มีตลาดสดที่สะอาด
ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะไว้บริการ
ประชาชน
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กที่จะจบ
และสิ่งแวดล้อม
การศึกษาได้รับประสบการณ์จาก
การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ
โครงการก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ - เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศ อันเกิดจาการเผาไหม้ที่
ไม่สมบูรณ์และเพื่อเป็นการรักษา
สิ่งแวดล้อม
- เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ

- เพื่อรณรงค์สร้างจิตสานึกให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานลดมลพิษ
และรักษาสิ่งแวดล้อม
- อบรมนักเรียน จานวน 150 คน
ใช้เวลา 1 วัน
- อบรมอาสาสมัครฯ จานวน 150 คน
ใช้เวลา 1 วัน

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
50,000
50,000 จานวนคน
เข้าร่วม
โครงการ
70,000
50,000
50,000
จานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

- ส่งเสริมให้ประชาชนภายในเขตเทศบาล
พัฒนาชุมชนของตนให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่

-

100,000

-

- จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ค้าใน
ตลาดสดเกี่ยวกับสุขาภิบาลในตลาด
จานวน 1 ครั้ง
- จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กที่จะจบการศึกษาไป
ศึกษาเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
ปีละ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
200 คน
- ก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษในเขต
เทศบาลตาบลหนองบัว จานวน 1 แห่ง
มีรายละเอียด ดังนี้
1. สามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า
1,400 c ผนังภายในเตา
2. ขนาดห้องเผาไหม้หลักและห้องเผาไหม้รอง
มีประมาตรไม่น้อยกว่า 1.4 ลบ. ซม.
3. เตาเผาศพเป็นระบบ Hot Heath
ผนังภายในเตาประกอบด้วยวัสดุ 5 ชั้น
4. ควบคุมการเปิด-ปิด ประตูศพ

-

50,000

-

50,000

50,000

50,000

-

3,500,000

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ลดการใช้พลังงาน และส่งเสริม
สานักปลัด
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อม
- นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป กองสาธารณสุขฯ
มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
- ประชาชนดารงชีวิตอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้สุขภาพดี
ทั้งกายและใจ

จานวน
- ชุมชนในเขตเทศบาลมีความ
กองสาธารณสุขฯ
ผู้เข้าร่วม สะอาด สิ่งแวดล้อมสวยงาม
กิจกรรม
จานวน
- ตลาดสดขนาดเล็ก ในเขตเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ผู้ผ่านการ ตาบลหนองบัวได้มีการพัฒนาให้ได้
อบรม มาตรฐาน
จานวนครั้งของ - นักเรียนที่จบการศึกษา ได้รับ
กองการศึกษา
การจัดกิจกรรม ความรู้จากการไปทัศนศึกษาแหล่ง
ศพด.หนองบัว
เรียนรู้ทางธรรมชาติ
ศพด.ดอนหัน
จานวน
- การเผาไหม้มีความสมบูรณ์ทาให้
เตาเผาศพ ไม่เกิดมลพิษทางอากาศและไม่มี
ปลอดมลพิษ กลิ่นเหม็นจากการเผาไหม้ไปรบกวน
บริเวณใกล้เคียง
- บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบ

กองสาธารณสุขฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.2 แนวทางการพัฒนา การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสีย
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

- เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกและความ
- มีศูนย์รีไซเคิลชุมชนอย่างน้อยพื้นที่ละ
เข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณ
1 แห่ง / พื้นที่ดาเนินการ
ขยะและแยกขยะจากครัวเรือนและ
- มีธนาคารขยะหรือกิจกรรมอื่น ๆ
แหล่งกาเนิดอื่นๆ ก่อนที่จะนาไปกาจัด ที่เหมาะสมในโรงเรียนอย่างน้อย 3 แห่ง/
- เพื่อลดปริมาณขยะจากโรงเรียน
พื้นทีด่ าเนินการ
และชุมชนก่อนนาไปกาจัด
- จัดมีธนาคารขยะหรือกิจกรรมในชุมชน
- จัดมีธนาคารขยะหรือกิจกรรมในชุมชน
2 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะ - จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายอัตโนมัติ
อัตโนมัติ
มูลฝอย
ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กาลังไม่น้อยกว่า
- เพื่อให้บริการประชาชนในการเก็บ 195 แรงม้า ปริมาตรความจุถังไม่น้อยกว่า
ขนขยะมูลฝอยได้ครอบคลุมพื้นที่
14 ลบ.ม. จานวน 1 คัน
ที่รับผิดชอบ
- เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง
3 โครงการจ้างเหมากาจัดขยะมูลฝอย
- เพื่อให้รถยนต์บรรทุกขยะ ฯ
- เทศบาลตาบลหนองบัว มีสถานที่กาจัด
ของเทศบาลตาบลหนองบัว นาขยะ
ขยะฯ ที่มีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาล
มูลฝอยที่จัดเก็บได้ไปกาจัดในสถานที่ อนามัยและสิ่งแวดล้อม
ที่มีการควบคุมตามหลักสุขาภิบาล
อนามัยและสิ่งแวดล้อม
4 โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย
- เพื่อให้มีเตาเผาขยะมูลฝอยแบบ
- จัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอยแบบไร้มลพิษ
แบบไร้มลพิษ
ไร้มลพิษ สาหรับกาจัดขยะมูลฝอย
พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 เครื่อง

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

3,500,000

-

-

3,000,000 1,000,000 1,000,000

-

-

ตัวชี้วัด(KPI)
จานวนครัว
เรือนที่มีการ
กาจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูล
อย่างถูก
สุขลักษณะ
จานวน
ครัวเรือน
ที่ได้รับ
บริการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนมีจิตสานึกและความ
กองสาธารณสุขฯ
เข้าใจในแนวทางการลดปริมาณขยะ
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
- ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ภายในเขตเทศบาลมีปริมาณลดลง
- ไม่มีขยะตกค้างในเขตเทศบาล
- ชุมชนมีความสะอาด สวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย

กองสาธารณสุขฯ

ร้อยละของ - ขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในเขต
อัตราการลด เทศบาลตาบลหนองบัว มีสถานที่
ปริมาณขยะ กาจัดถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
อนามัยและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขฯ

10,000,000 จานวนเตาเผา - มีเตาเผาขยะมูลฝอยแบบไร้มลพิษ กองสาธารณสุขฯ
ขยะมูลฝอย ในการกาจัดขยะมูลฝอย
แบบไร้มลพิษ - สามารถกาจัดขยะมูลฝอยภายใน
เขตเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.3 แนวทางการพัฒนา จัดระบบสุขาภิบาลให้เป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
ที่

โครงการ

1 โครงการจ้างเหมาแรงงานทาความ
สะอาดในชุมชน

2 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้า
เพื่ออุปโภคบริโภค

3 โครงการทาความสะอาดท่อระบายน้า
/ล้างตลาด

4 โครงการก่อสร้างตลาดสดเทศบาล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11,000,000 11,000,000 11,000,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- เพื่อสร้างงานและสร้างรายได้ให้
แก่คนในชุมชน
- เพื่อให้ประชาชนมีงานทาในถิ่น
ฐานของตนเอง
- เพื่อให้ชุมชนมีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขต
เทศบาลตาบลหนองบัว มีผลการ
ตรวจสอบคุณภาพน้าให้มีมาตรฐาน

- จัดให้มีการจ้างเหมาแรงงานราษฏรในชุมชน
หรือหมู่บ้านทาความสะอาดในบริเวณพื้นที่
อาศัยที่ตนอาศัยอยู่

และใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา

- การตรวจสอบคุณภาพน้าให้ตรวจครบทุก

และใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา

น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคต่อไป

ชุมชนอย่างน้อยชุมชนละ 1 แห่ง เป็นอย่างต่า
ณ แหล่งผลิต/แหล่งจ่ายน้าใน อปท. ทุกแห่ง
- ท่อระบายน้าภายในเขตเทศบาลไม่อุดตัน

น้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนภายในเขตเทศบาล
- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง
- เพื่อให้มีท่อระบายน้าที่สะอาด
เป็นระเบียบ
- เพื่อจัดระบบสุขาภิบาลภายใน
เขตเทศบาลให้มีความเป็นระเบียบ
ถูกสุขอนามัย
- เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการจับจ่ายซื้อของ
- เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้
แก่ประชาชน

- ตรวจสอบคุณภาพน้าเพื่ออุปโภคบริโภค
ของเทศบาลตาบลหนองบัว จานวน 38 ชุมชน
ชุมชนละ 6,200 บาท

235,600

30,000

-

30,000

-

30,000

และสะอาด
- ฉีดล้างทาความสะอาดตลาดเดือนละ 1 ครั้ง

- ก่อสร้างตลาดสดเทศบาล จานวน 1 แห่ง

-

-

10,000,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของ - ประชาชนในเขตพื้นที่มีงานทา
กองสาธารณสุขฯ
ชุมชนที่มีการ และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
จ้างเหมา
- พื้นที่ในเขตเทศบาลมีความสะอาด
สวยงาม เป็นระเบียบ เรียบร้อย

ระดับคุณภาพน้า - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขต
เพื่อการอุปโภค เทศบาลตาบลหนองบัวมีผลการ
บริโภค
ตรวจสอบคุณภาพน้าให้มีมาตรฐาน

จานวนครั้ง

กองช่าง

- สามารถแก้ไขปัญหาความเดือด

กองสาธารณสุขฯ

ในการทา ร้อนของประชาชน
ความสะอาด - สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
ท่อระบายน้า น้าท่วมขัง
- เทศบาลมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
จานวน
- เทศบาลมีความเป็นระเบียบ
ตลาดสด เรียบร้อย ถูกสุขอนามัย
เทศบาล
- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการจับจ่ายซื้อของ
- ประชาชนมีงานทาและมีรายได้
เพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา - เพื่อให้บริการสาธารณสุข
ขั้นพื้นฐานแก่ปรปะชาชน
- เพื่อลดอัตราการป่วยและตาย
ด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้
2 โครงการรณรงค์ป้องกันและสร้างเขต
- เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของ
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
โรคพิษสุนัขบ้า
- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า
3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ

4 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

5 โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคระบาด

6 โครงการรณรงค์ป้องกันและรักษา
โรคเกี่ยวกับตา

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- มียาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในการรักษา
โรคและบริการประชาชนขั้นพื้นฐาน

- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จานวน
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตัว
- ฉีดยาคุมกาเนิดสุนัขเพศเมียวัยเจริญพันธุ์
จานวนไม่น้อยกว่า 500 ตัว
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง

โรคไข้เลือดออก
- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ป้องกันโรคเอดส์
- เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในการ
ติดเชื้อเอดส์
-เพื่อป้องกันการระบาดของ
โรคติดต่ออันตราย
-เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจาก
โรคติดต่ออันตราย

อันตรายของโรค
- กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและฉีดพ่น
หมอกควัน
-เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ในเขตเทศบาล

-เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลที่มี
ความผิดปกติทางสายตาได้รับการ
ตรวจวัดสายตาและได้รับการดูแล
รักษาที่ถูกต้อง

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2560
2561
2562 ตัวชี้วัด(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000 200,000 200,000
จานวน - ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐาน
ประชาชนที่ อย่างทั่วถึง
เข้ารับบริการ

กองสาธารณสุขฯ

100,000

50,000

50,000

กองสาธารณสุขฯ

30,000

30,000

30,000

ร้อยละ
ของสุนัขที่
รับการฉีด
วัคซีน
จานวนครั้ง

- เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล
- เพื่อไม่ให้มีการเสียชีวิตด้วย
โรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล
- ประชาชนรู้วิธีในการป้องกันโรค

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขฯ

ของการจัด ไข้เลือดออก
กิจกรรม - อัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง
20,000

20,000

20,000

จานวนครั้ง - ประชาชนในเขตเทศบาลมีความรู้
ของการจัด ในการป้องกันโรคเอดส์
กิจกรรม - ผู้ป่วยโรคเอดส์ลดจานวนน้อยลง

กองสาธารณสุขฯ

- จัดอบรมให้ความรู้ในด้านการป้องกัน
โรคระบาดต่างๆ ฯลฯ

30,000

30,000

30,000

- ประชาชนในเขตเทศบาล

100,000

50,000

50,000

จานวนครั้ง - สร้างเขตพื้นที่ปลอดภัยจากการ
กองสาธารณสุขฯ
ของการจัด ระบาดของโรค
กิจกรรม - ประชาชนมีความรู้ในการหาทาง
ป้องกันโรคระบาด
- สามารถลดการสูญเสียชีวิตและ
จานวนครั้ง - ประชาชนที่มีความผิดปกติทางตาได้รับ กองสาธารณสุขฯ
ของการจัด การตรวจวัดสายตา ได้รับแว่นตาในรายที่
กิจกรรม มีสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อไปรับการ
รักษาที่ถูกต้องในรายที่เป็นโรคเกียวกับตา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
ที่

โครงการ

7 โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

- เพื่อให้พนักงานจ้างของเทศบาล

- ตรวจคัดกรองเบาหวานความดัน

และความดันโลหิตสูงในพนักงานจ้าง

ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวาน

จานวน 2 ครั้งต่อปี

ของเทศบาล

/ความดันโลหิตสูงทุกคน และได้รับ
การส่งต่อไปรับการรักษาที่ถูกต้อง
ในรายที่พบความผิดปกติ

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000

จานวน

- พนักงานจ้างเทศบาลได้รับการตรวจ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

พนักงาน คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิต
ที่เข้าร่วม สูงทุกคนและได้รับการส่งต่อไป รับการ
กิจกรรม รักษาที่ถูกต้องในรายที่พบความผิดปกติ

8 โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน

- เพื่อส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน
ในครัวเรือน

- จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ใช้เกลือไอโอดีน
อย่างน้อย 1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

9 โครงการสารวจและจัดทาสารานุกรม
หมอพื้นบ้านและสมุนไพรท้องถิ่น

-เพื่อหาแนวทางให้คุณค่าของหมอ
พื้นบ้านได้รับการยอมรับ
-เพื่อให้ประชาชนเห็นความสาคัญของ
การรักษาด้วยสมุนไพร
- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัด
บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
หรือสถานบริการอื่นรวมทั้งสถาน
บริการทางเลือกโดยเน้นเรื่องการ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็น
ต่อสุขภาพและการดารงชีวิตของ
ประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
ให้เข้าถึงโดยง่าย สะดวก รวดเร็ว
และมีคุณภาพมาตรฐาน
- เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายแม่
และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ

-สารวจและจัดทาสารานุกรมหมอพื้นบ้าน
และสารานุกรมสมุนไพรท้องถิ่น

-

30,000

-

- สมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
จานวน 50%

700,000

700,000

700,000

10 โครงการสมทบกองทุนระบบหลัก
ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
เทศบาลตาบลหนองบัว

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนครั้ง
ของการ
จัดโครงการ
จานวนครั้ง
ของการ
จัดโครงการ
ร้อยละ
ของเงิน
สมทบ

- ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลปลอดโรค
ขาดไอโอดีน

กองสาธารณสุขฯ

- หมอพื้นบ้านได้รับการพัฒนาและเป็นที่ กองสาธารณสุขฯ
ยอมรับของประชาชน
- ประชาชนสนใจรักษาโรคด้วยสมุนไพร
พื้นบ้าน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
- ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพและ
กองสาธารณสุขฯ
เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขความมีสิทธิ์
- ประชาชนมีสุขภาพดี
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความ
เสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ในเขต
ฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองร่วม
บริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ
ในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อประสานและสนับสนุน
งานของภาครัฐ องค์กรเอกชนและ
ประชาชนในท้องถิ่นด้วย

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการและผู้ประสบภัยต่างๆ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2560
2561
2562 ตัวชี้วัด(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000 จานวนครั้ง - เพื่อบรรเทาทุกข์ สังคมสงเคราะห์
ที่จัด ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาคุณภาพ
โครงการ ชีวิตและกิจกรรมการกุศล

1 โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี
(อุดหนุนจังหวัดอุดรธานี)

- เพื่ออุดหนุนโครงการเหล่าการชาด
จังหวัดอุดรธานี

- อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ให้ได้รับการช่วยเหลือและสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ได้ตามปกติ
- เพื่อลดภาระทางสังคมและครอบครัว
ตลอดจนสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้สูงอายุ

- จานวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
จานวน ปีละ 2,725 คน

21,196,800 21,196,800 21,196,800 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุ
ที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
ให้ได้รับการช่วยเหลือและสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ได้ตามปกติ
- เพื่อลดภาระทางสังคมและครอบครัว
ตลอดจนสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้พิการ
4 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ
ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
ให้ได้รับการช่วยเหลือและสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ได้ตามปกติ
- เพื่อลดภาระทางสังคมและครอบครัว
ตลอดจนสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ติด
เชื้อเอดส์
5 โครงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
-เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานชีวิต
ในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน ของประชาชน
เชิงบูรณาการ
-เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
และสังคม
- เพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ ผู้คนปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

- จานวนผู้พิการในเขตเทศบาล
จานวน ปีละ 357 คน

3,427,200

3,427,200

- จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
จานวน 40 คน เดือนละ 500 บาท

240,000

-สนับสนุนงบประมาณในการดาเนิน
โครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสังคมและ
ความยากจนในเขตเทศบาล

1,000,000

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ
ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

- ผู้สูงอายุมีขวัญและกาลังใจในการ
ดารงชีวิต
- สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัว
และลดภาระของสังคม

กองสวัสดิการฯ

3,427,200

ร้อยละของ - ผู้พิการมีขวัญและกาลังใจในการ
ผู้พิการ ดารงชีวิต
ที่ได้รับเบี้ยฯ - สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัว
และลดภาระของสังคม

กองสวัสดิการฯ

240,000

240,000

ร้อยละของ
ผู้ป่วยเอดส์
ที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ

- ผู้ป่วยเอดส์มีขวัญและกาลังใจในการ
ดารงชีวิต
- สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัว
และลดภาระของสังคม

กองสวัสดิการฯ

500,000

500,000

ร้อยละของ
ประชาชน
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ

-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
-ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็ง
-ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองสวัสดิการฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการและผู้ประสบภัยต่างๆ
ที่

โครงการ

6 โครงการน้าใจเทศบาล ต้านภัยหนาว

วัตถุประสงค์
-เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้
ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งหุ่มกันหนาว

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว

7 โครงการจัดระบบคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก - เพื่อเป็นการป้องกันคุ้มครองเด็กใน
- จัดระบบคุ้มครองเด็กในชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
พื้นที่อย่างต่อเนื่องและเป็นการป้องกัน
ลดการทารุณกรรมการละเลยทอดทิ้ง
การละเลยทอดทิ้งเด็กและส่งเสริมให้
มีเจ้าหน้าที่ร่วมกันดูแลเด็กได้อย่างทั่วถึง
8 โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ
- เพื่อช่วยเหลือผู้พิการผู้สูงอายุ
- ผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสภายในตาบล
และผู้ด้อยโอกาส
ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ใกล้เคียง
กับประชาชนทั่วไป
- จัดซื้ออุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้พิการ
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
9 โครงการเดินด้วยรถ ลดความเครียด
-เพื่อเป็นการจัดซื้อรถเข็นให้กับผู้สูงอายุ -จัดซื้อรถเข็นคนพิการให้กับผู้พิการ
สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
และผู้ด้อยโอกาส
จานวนไม้น้อยกว่า 10 คัน

10 โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน - เพื่อสนับสนุนสวัสดิการในชุมชน
ออมทรัพย์วันละบาท
ตั้งแต่เกิดจนตาย
-เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพและผู้ด้อย
โอกาสในชุมชน
-เพื่อสร้างความคุ้มครองทางสังคม
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

- เพื่อให้สมาชิกกองทุนได้รับสิทธิประโยชน์
จากกองทุนอย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
50,000
50,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของ
ประชาชน
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ร้อยละของ
ประชาชน
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ

- ประชาชนผู้ยากไร้ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง

กองสวัสดิการฯ

- เด็กในชุมชนได้รับการสงเคราะห์
และคุ้มครองสวัสดิภาพอย่างทั่วถึง

กองสวัสดิการฯ

- ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชนได้รับการช่วยเหลือทั่วถึง
- ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
ได้รับอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
- ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชนได้รับการช่วยเหลือทั่วถึง
-ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
ได้รับอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
- สมาชิกกองทุน กลุ่มอาชีพและผู้ด้อย
โอกาสในชุมชนได้รับสิทธิประโยชน์
อย่างแท้จริง

กองสวัสดิการฯ

50,000

50,000

50,000

100,000

50,000

50,000

ร้อยละของ
ประชาชน
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ

100,000

50,000

50,000

ร้อยละของ
ประชาชน
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ

150,000

150,000

150,000

จานวน
สมาชิกที่
ได้รับสิทธิฯ

กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการและผู้ประสบภัยต่างๆ
ที่

โครงการ

11 โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยแก่คนยากไร้
ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว

12 โครงการอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
13 โครงการสนับสนุนอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)

14 โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้

15 โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

- เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ให้มีที่อยู่อาศัย
-เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานชีวิต
ของประชาชนผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัว
- เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
และพัฒนากลไกการขับเคลื่อนบูรณาการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อให้การสนับสนุนงานอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) มีความยั่งยืน
- เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจที่ อผส.
เสียสละอุทิศตนสร้างประโยชน์ต่อสังคม
-เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานชีวิต
ของประชาชนผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัว

- ดาเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัย
จานวน ปีละ 1 หลัง

-เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้เรียนรู้
และใช้ทักษะต่างๆในการดาเนิน
งานกิจกรรมร่วมกับสังคมและ
ชุมชน -เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
อาชีพให้กับผู้สูงอายุ
-เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาการ
ด้านกาย จิต อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา

-เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่ม
เป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล
- เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้กับอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม
จานวน 38 คน

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
100,000
100,000

ตัวชี้วัด(KPI)
ร้อยละของ
ประชาชน
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
- ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมมีที่อยู่อาศัยเพิ่มคุณภาพชีวิต
ที่ดีต่อไป

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการฯ

40,000

40,000

40,000

ร้อยละของ -เด็ก และเยาวชน ได้รับการดูแล
อพม. อย่างทั่วถึง

กองสวัสดิการฯ

275,000

275,000

275,000

ร้อยละ -อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุมีขวัญและ
ของ อผส. กาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
-ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

กองสวัสดิการฯ

-สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ที่จาเป็นในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
แก่ผู้ยากไร้ในเขตเทศบาล

100,000

100,000

100,000

-ประชาชนมีความมั่นคงในเรื่อง
ทีอยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองสวัสดิการฯ

-จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ จานวน 1 แห่ง

300,000

-

-

ร้อยละของ
ประชาชน
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ร้อยละ
ของจานวน
ผู้สูงอายุ

-ผู้สูงอายุสามารถใช้ทักษต่างๆ ในการ
ดาเนินงานกิจกรรมร่วมกับสังคม
-ผู้สูงอายุมีรายได้จากการส่งเสริม
อาชีพ
-ผู้สูงอายุมีพัฒนาการด้านกายจิต
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

กองสวัสดิการฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.1 แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการและผู้ประสบภัยต่างๆ
ที่

โครงการ

16 โครงการอุดหนุนการจัดสวัสดิการ
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตาบลหนองบัว

วัตถุประสงค์
- เพื่ออุดหนุนการจัดสวัสดิการ
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตาบลหนองบัว
- เพื่อสร้างความคุ้มครองให้กับผู้สูง
อายุในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- เพื่อให้สมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลหนองบัวได้รับสิทธิประโยชน์
อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
50,000
50,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ - สมาชิกของชมรมผู้สูงอายุเทศบาล
ผู้สูงอายุที่ ตาบลหนองบัวได้รับสิทธิประโยชน์
เข้าร่วม อย่างแท้จริง
โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนากีฬา/นันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2560
2561
2562 ตัวชี้วัด(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
200,000 200,000 200,000 จานวนเยาวชน - เยาวชนสนใจในการออกกาลังกาย
ที่เข้าร่วม มากขี้น
กิจกรรม
- เยาวชนในพื้นที่ รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

จานวนผู้ใช้ - เด็กมีสนามเด็กเล่นที่มีความ
เครื่องเล่น ปลอดภัยสามารถใช้ออกกาลังกาย
สนาม
และทากิจกรรมกลางแจ้ง
- ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
จานวนผู้ใช้ - เด็กมีสนามเด็กเล่นที่มีความ
เครื่องเล่น ปลอดภัย สามารถใช้ออกกาลังกาย
สนาม
และทากิจกรรมกลางแจ้ง
- เด็กมีสุขภาพร่างกายสุขภาพที่ดี

กองการศึกษา

จานวนผู้ใช้ - เด็กมีสนามเด็กเล่นที่มีความ
เครื่องเล่น ปลอดภัยสามารถใช้ออกกาลังกาย
สนาม
และทากิจกรรมกลางแจ้ง
- เด็กมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี
จานวนผู้ใช้ - ประชาชนมีชุดอุปกรณ์อานวย
เครื่องเล่น ความสะดวกในการออกกาลังกาย
สนาม
- ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
สุขภาพจิตที่ดี
จานวนครั้งที่ - เด็กนักเรียนมีพัฒนาการทางด้าน
จัดโครงการ ร่างกายและอารมณ์ทางสังคมและ
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย
- ให้นักเรียนรู้จักการเคารพกฏ
กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและเกิด
ความสามัคคี

กองการศึกษา

1 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน - เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
ในพื้นที่รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
- ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน
หันมาเล่นกีฬาเพื่อนาไปสู่ความสามัคคี
และความสมานฉันท์ในสังคม
2 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามชุมชน
- เพื่อให้เด็กมีเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
ค่ายเสนีย์รณยุทธ
ที่ได้มาตรฐาน
เสนอโดยชุมชนค่ายเสนีย์รณยุทธ
- เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้งทางด้าน
ร่างกายจิตใจ
3 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
- เพื่อให้เด็กมีเครื่องเล่นสนามที่ได้
ชุมชนประภาวิลล์
มาตรฐาน
เสนอโดยชุมชนประภาวิลล์
- เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ

- จัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ จานวน
ปีละ 1 ครั้ง

- จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้ได้
มาตรฐานและมีความปลอดภัย
- จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ให้ชุมชน
จานวน 16 ชุด
- จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้ได้
มาตรฐานและมีความปลอดภัย
- จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ให้ชุมชน
จานวน 16 ชุด

400,000

-

-

400,000

-

-

4 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม
ชุมชนค่ายเสนีย์ฯ (กฝ4)
เสนอโดยชุมชนค่ายเสนีย์ฯ (กฝ4)

- จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นให้ได้
มาตรฐานและมีความปลอดภัย
- จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ ให้ชุมชน
จานวน 16 ชุด
- จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้งให้ชุมชน
จานวน 16 ชุด

400,000

-

-

400,000

-

-

- จัดกิจกรรมแบ่งกลุมสีให้เด็ก ศพด.
ในสังกัด แข่งขันกีฬาสีภายในจานวน
ปีละ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
400 คน

30,000

30,000

30,000

5 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้ง ชุมชนเก่าน้อย
เสนอโดยชุมชนเก่าน้อย
6 โครงการจัดงานกีฬาอนุบาลสัมพันธ์

- เพื่อให้เด็กมีเครื่องเล่นสนามที่ได้
มาตรฐาน
- เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ
- เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกในการออกกาลังกาย
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง
- จัดแข่งขันกีฬาของเด็กๆ เพื่อให้เด็ก
มีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์
สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย
- ให้เด็กๆ รู้จักการเคารพกฏ กติกา
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและเกิดความสามัคคี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
ศพด.หนองบัว
ศพด.ดอนหัน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนากีฬา/นันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

7 โครงการจ้างเหมาผู้ดูแลสนามกีฬาดอนเสือ - เพื่อการดูแลรักษาสนามกีฬาดอนเสือ
- เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ออก
กาลังกายที่สะอาด และปลอดภัย
8 โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชนเทศบาล
- เพื่อให้เทศบาลมีสถานที่จัดกิจกรรม
ตาบลหนองบัว
- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้กีฬา
- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
กิจกรรมนันทนาการแก่เยาวชนและ
ประชาชนที่สนใจ

- จ้างเหมาผู้ดูแลสนามกีฬาดอนเสือ
จานวน 1 คน

9 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนสังกัด
อปท.

- นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
เป็นผู้มีน้าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะรู้อภัยและ
มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

10 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

- เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการทางาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะ
- เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่าง
โรงเรียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการเล่นกีฬา
และมีอุปกรณ์กีฬาพอเพียงและทันสมัย

- จัดหาสถานที่จัดสร้างอาคารศูนย์เยาวชน
ลานกีฬาและนันทนาการ
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมกีฬาพื้นฐานแข่งขัน
กีฬานันทนาการศิลปะวัฒนธรรมประเพณี
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน

- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ดังนี้
1.ลูกเปตอง จานวน 4 ชุด
2.เซปักตะกร้อ จานวน 100 ลูก
3.ห่วงตะกร้อ(ตะกร้อลอดห่วง) จานวน 3 ชุด
4.กระดานหมากฮอส จานวน 20 กระดาน
5.ตัวหมากฮอส จานวน 20 ชุด
6.นาฬิกาจับเวลาหมากฮอส จานวน 10 เรือน
7.นกหวีต จานวน 10 ตัว
8.กระสอบทรายแบบตั้งพื้นล้มลุก จานวน 2 ลูก
9.เป้าล้อชกมวย แบบตั้งและแบบแขวน
จานวน 2 ชุด
10.ดัมเบลลูกตุ้มยางพร้อมชั้นวาง
11.อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ 4 สถานี

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2560
2561
2562 ตัวชี้วัด(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
90,000
90,000 90,000 จานวนผู้ดูแล - สนามกีฬาได้รับการดูแลรักษา
สนามกีฬา และพร้อมให้บริการประชาชน
ตลอดเวลา
100,000
ร้อยละของ - เด็กเยาวชนและประชาชนสามารถ
เยาวชนที่ ฝึกซ้อม พัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาสู่
เข้าร่วม ความเป็นเลิศในกีฬาประเภทต่างๆ
โครงการ - เด็กเยาวชนและประชาชนมีศูนย์
รวมร่วมทากิจกรรมรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ปลอดจากยาเสพติด
และห่างไกลจากอบายมุขทั้งปวง
50,000
50,000 50,000 ร้อยละของ - นักเรียนกล้าแสดงออก
นักเรียนที่ - นักเรียนรู้จักการทางานเป็น
เข้าร่วม
หมู่คณะ มีผู้นา ผู้ตาม
แข่งขัน
- เกิดความสามัคคีระหว่างนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
180,000
จานวน
- นักเรียนได้เล่นกีฬาตามความ
อุปกรณ์กีฬา ต้องการมีสุขภาพอนามัยเข็งแรง
ที่จัดซื้อ สมบูรณ์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนากีฬา/นันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- เป็นค่าเข้าค่ายฝึกซ้อมนักกีฬา

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562 ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)
70,000
70,000 70,000 ร้อยละของ
นักเรียนที่
เข้าค่าย
500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
นักกีฬาที่
เข้าร่วม

11 โครงการฝึกซ้อมกีฬาตลอดปีการศึกษา

- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรัก
การเล่นกีฬา

12 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.

- เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้นักเรียนทุกคน
เล่นกีฬาได้ตามสภาพ
- เพื่อคัดเลือกและฝึกซ้อมกีฬาประเภท
ต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับภาค
และระดับประเทศ
- เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาของโรงเรียน
ได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน
ของหน่วยงานอื่น
- เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียน
ในด้านกีฬา
- เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน
- เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และได้รับความสนุกสนาน

- ส่งเสริมศักยภาพการเล่นกีฬาทั้งภายใน
ในและภายนอกโรงเรียน
- ให้มีความสนุกสนานร่าเริงพลานามัย
สมบูรณ์ และมีน้าใจเป็นนักกีฬา

13 โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต

- เพื่อเพิ่มเครื่องดนตรีที่ยังขาดแคลน
เข้าไปในวงโยธวาทิต
- เพื่อให้ได้เครื่องดนตรีที่เพียงพอ
ต่อจานวนนักเรียนภายในวง

- เครื่องดนตรี จานวน 6 เครื่อง
1.ฟลุ๊ต จานวน 1 ตัว
2.สไลด์ทรอมโบน จานวน 1 ตัว
3.คลาริเน็ต จานวน 2 ตัว
4.อัลโตแซกโซโฟน จานวน 1 ตัว
5.เทเอนร์แซกโซโฟน จานวน 1 ตัว

98,000

-

-

14 โครงการจัดทาห้องซ้อมดนตรีวงสตริง

- เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมดนตรีและ
ไม่เป็นการรบกวนการเรียนการสอน
ของชั้นอื่นๆ

- จัดซื้อ / จัดจ้างปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี
วงสตริง

300,000

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- นักเรียนได้เล่นกีฬาตามความต้องการ
และมีสุขภาพอนามัย แข็งแรง สมบูรณ์
- นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ครบทุกประเภท
- นักเรียนมีพลานามัยน้าใจเป็นนักกีฬา

จานวนเครื่อง - นักเรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพ
ดนตรีที่จัดซื้อ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี
- นักเรียนเกิดทักษะความสามารถ
ในการบรรเลงดนตรีสากล
- สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเหมาะสม
กับผู้เรียน
จานวนห้อง - นักเรียนได้ฝึกซ้อมดนตรีในห้อง
ซ้อมดนตรี ที่เป็นเอกเทศและไม่มีเสียงรบกวน
ที่จัดทา การเรียนการสอนชั้นเรียนอื่น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส
กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนากีฬา/นันทนาการ
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2560
2561
2562 ตัวชี้วัด(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ - นักเรียนได้รับความสนุกสนาน
เด็กที่เข้าร่วม เพลิดเพลินและกล้าแสดงออก รู้จัก
กิจกรรม การทางานเป็นหมู่คณะ

กองการศึกษา
ศพด.หนองบัว
ศพด.ดอนหัน

- แข่งขันไทคัพ ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด
ระดับเขต และระดับประเทศ

10,000

กองการศึกษา

- เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่าง
- จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน
ชุมชนในเขตเทศบาล
จานวน 1 ครั้ง
- เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย
เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน
ในเขตเทศบาล
18 โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอลหญ้าเทียม -เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการเล่นกีฬา - สนามฟุตซอลหญ้าเทียม ขนาด15x30 ม.
ศูนย์นันทนาการโนนขมิ้น

500,000

ที่

โครงการ

15 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยของ
อปท.

16 โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น
ไทคัพ

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย
ปลูกฝังการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
- เพื่อให้เด็กทากิจกรรมร่วมกับเพื่อน
อย่างสนุกสนาน
- เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกาย
- ใช้เวลาว่างในเกิดประโยชน์
- ห่างไกลยาเสพติด

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- เด็กๆได้รับความสนานเพลิดเพลิน และเป็น
ผู้มีน้าใจเป็นนักกีฬา

17 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว

19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามฟุตบอล
หญ้าจริง ลานอเนกประสงค์ สานักงาน
เทศบาลตาบลหนองบัว

- เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ

20 โครงการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก
คลุมลานอเนกประสงค์ชุมชนบ้านเดื่อ
(เสนอโดยชุมชนบ้านเดื่อ)

-เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการทา
กิจกรรมต่างๆ

21 โครงการก่อสร้างห้องน้าสาธารณะบริเวณ
พื้นที่อเนกประสงค์สระหลวง
ชุมชนหนองใส 2
(เสนอโดยชุมชนหนองใส 2)

- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ห้องน้าสาธารณะ

- ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามฟุตบอลหญ้าจริง
โดยการปลูกหญ้าพลาสลัมขนาดพื้นที่ กว้าง
54 เมตร ยาว 61 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,294 ตร.ม.
-ก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กขนาดอาคาร
กว้าง 9 เมตรยาว 14 เมตรความสูง 5.60 เมตร
มุงด้วยหลังคาเหล็กรีด พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
126 ตร.ม.
-ก่อสร้างอาคารห้องน้าจานวน 1 หลัง
ขนาดกว้าง 4.80 เมตร ยาว 6 เมตร ประกอบ
ด้วยห้องน้าชายจานวน 2 ห้อง,ห้องน้าหญิง
จานวน3 ห้อง,ห้องน้าผู้สูงอายุ จานวน 1 ห้อง

10,000

10,000

ร้อยละของ - เพื่อเด็ก เยาวชน ประชาชน มีสุข
ผู้เข้าร่วม ภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด
กิจกรรม - เพื่อกระตุ้นให้ชาวจังหวัดอุดรธานี
เห็นความสาคัญในการออกกาลังกาย
200,000 200,000 จานวนชุมชน - สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ที่เข้าร่วม ชุมชนภายในเขตเทศบาล
กิจกรรม - ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการฯ

996,000

-

-

จานวนผู้ใช้ - ประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการเล่นกีฬาและ
ทากิจกรรมกลางแจ้ง
สนาม

กองช่าง

200,000

-

-

จานวนผู้ใช้ - ประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการเล่นกีฬาและ
ทากิจกรรมกลางแจ้ง
สนาม

กองช่าง

700,000

-

-

จานวนผู้ใช้ - ประชาชนได้ใช้พื้นที่ในการเล่นกีฬาและ
ประโยชน์ ทากิจกรรมกลางแจ้ง

กองช่าง

550,000

-

-

จานวน
ห้องน้า
ที่ก่อสร้าง

กองช่าง

- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ห้องน้าสาธารณะ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนากีฬา/นันทนาการ
ที่

โครงการ

22 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออก
กาลังกาย ชุมชนการเคหะฯ
(เสนอโดยชุมชนการเคหะฯ)

23 โครงการจัดซื้อพัดลมไอน้าแขวนผนัง
(เสนอโดยชุมชนโพนทองและชุมชน
หนองใส)

วัตถุประสงค์
- เพื่อก่อสร้างเป็นหลังคาคลุมเครื่องออก
กาลังกายให้เกิดร่มเงาและช่วยป้องกัน
ให้อุปกรณ์เครื่องออกกาลังกายมีอายุการ
ใช้งานมากยิ่งขึ้น

- เพื่อสาหรับใช้ติดตั้งในชุมชน
1. ศาลากลางบ้านชุมชนโพนทอง
2. ศาลาอเนกประสงค์สระหลวง
ชุมชนหนองใส
24 โครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมเทศบาล - เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ในการจัดรับรอง
การประชุม จัดงานต้อนรับในการทา
ตาบลหนองบัว
กิจกรรมต่างๆ

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- ก่อสร้างหลังคาโครงสร้างเหล็กคลุมเครื่อง
ออกกาลังกายบริเวณลานกิจกรรมของชุมชน
การเคหะฯ ลานกิจกรรมของชุมชนการเคหะฯ
วัสดุหลังคาเหล็กรีด ขนาด กว้าง 13 ม. ยาว
20 ม. พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 260 ตร.ม.

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2560
2561
2562 ตัวชี้วัด(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท) (บาท)
650,000
จานวนหลังคา - เพื่อก่อสร้างเป็นหลังคาคลุมเครื่องออก
ที่ก่อสร้าง กาลังกายให้เกิดร่มเงาและช่วยป้องกันให้
ใช้อุปกรณ์เครื่องออกกาลังกายได้ทนทาน
ยาวนานยิ่งขึ้น

- จัดซื้อพัดลมไอน้าแขวนผนัง จานวน 2 ชุดๆ
445,800
ละ 6 ตัว โดยติดตั้งที่
1. ศาลากลางบ้านชุมชนโพนทอง
2. ศาลาอเนกประสงค์สระหลวง ชุมชนหนองใส
- เพื่อก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 25,000,000
ขนาดความกว้าง 32.50 เมตร ความยาว
50.00 เมตรพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า1,625 ตร.ม.
ประกอบด้วยพื้นที่รองรับการประชุมจัดงาน
ต้อนรับ งานประเพณีต่าง ๆ จานวน 500 คน
เวทีการแสดง,ห้องน้าชาย-หญิง,ห้องน้าสาหรัง
ผู้สูงอายุ ห้องอเนกประสงค์สาหรับจัดตั้งศูนย์
อเนกประสงค์ผู้สูงอายุและศูนย์อื่นๆ ก่อสร้าง
พร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ ก่อสร้างบริเวณ
พื้นที่ลานอเนกประสงค์ สานักงานเทศบาล
ตาบลหนองบัว
25 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงศาลากลางบ้าน -เพื่อให้มีสถานที่ในการประกอบกิจกรรม -ดาเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง
500,000
/ศาลาประชาคมและลานอเนกประสงค์
ร่วมกันของชุมชน และเป็นศูนย์กลางใน
ศาลากลางบ้านและลานอเนกประสงค์
ชุมชน เสนอโดยชุมชนหนองขาม
การประชาสัมพันธ์และประสานงานระหว่าง จานวน 1 แห่ง
ระหว่างชุมชนกับทางราชการ
26 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงศาลากลางบ้าน -เพื่อให้มีสถานที่ในการประกอบกิจกรรม -ดาเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง
500,000
/ศาลาประชาคม และลานอเนกประสงค์ ร่วมกันของชุมชนและเป็นศูนย์กลางในการ ศาลากลางบ้านและลานอเนกประสงค์
ชุมชน เสนอโดยชุมชนสุขเกษม
ประชาสัมพันธ์และประสานงานระหว่าง
จานวน 1 แห่ง
ชุมชนกับทางราชการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองช่าง

-

-

จานวน
- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
พัดลมไอน้า ภายในชุมชน

กองช่าง

-

-

จานวน
- มีสถานที่ประกอบกิจกรรมบริการ
อาคาร ประชาชน
ที่ก่อสร้าง

กองช่าง

-

-

-

-

จานวนศาลา -มีสถานที่ในการประกอบกิจกรรม
กองสวัสดิการฯ
ประชาคมที่ ร่วมกันของชุมชน
กองช่าง
ก่อสร้าง -มีศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานระหว่างชุมชนกับทางราชการ
จานวนศาลา -มีสถานที่ในการประกอบกิจกรรม
กองสวัสดิการฯ
ประชาคมที่ ร่วมกันของชุมชน
กองช่าง
ก่อสร้าง -มีศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานระหว่างชุมชนกับทางราชการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนากีฬา/นันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

27 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงศาลากลางบ้าน -เพื่อให้มีสถานที่ในการประกอบกิจกรรม -ดาเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง
/ศาลาประชาคม และลานอเนกประสงค์ ร่วมกันของชุมชนและเป็นศูนย์กลางในการ ศาลากลางบ้านและลานอเนกประสงค์
ชุมชน เสนอโดยชุมชนบ้านเดื่อ
ประชาสัมพันธ์และประสานงานระหว่าง
จานวน 1 แห่ง
ชุมชนกับทางราชการ

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
500,000
-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนศาลา -มีสถานที่ในการประกอบกิจกรรม
กองสวัสดิการฯ
ประชาคมที่ ร่วมกันของชุมชน
กองช่าง
ก่อสร้าง -มีศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานระหว่างชุมชนกับทางราชการ

28 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงศาลากลางบ้าน -เพื่อให้มีสถานที่ในการประกอบกิจกรรม -ดาเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง
/ศาลาประชาคม และลานอเนกประสงค์ ร่วมกันของชุมชนและเป็นศูนย์กลางในการ ศาลากลางบ้านและลานอเนกประสงค์
ชุมชน เสนอโดยชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย ประชาสัมพันธ์และประสานงานระหว่าง
จานวน 1 แห่ง
ชุมชนกับทางราชการ

500,000

-

-

จานวนศาลา -มีสถานที่ในการประกอบกิจกรรม
กองสวัสดิการฯ
ประชาคมที่ ร่วมกันของชุมชน
กองช่าง
ก่อสร้าง -มีศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานระหว่างชุมชนกับทางราชการ

29 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงศาลากลางบ้าน -เพื่อให้มีสถานที่ในการประกอบกิจกรรม -ดาเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง
/ศาลาประชาคม และลานอเนกประสงค์ ร่วมกันของชุมชนและเป็นศูนย์กลางในการ ศาลากลางบ้านและลานอเนกประสงค์
ชุมชน เสนอโดยชุมชนเฟริส์ทโฮม
ประชาสัมพันธ์และประสานงานระหว่าง
จานวน 1 แห่ง
ชุมชนกับทางราชการ

500,000

-

-

จานวนศาลา -มีสถานที่ในการประกอบกิจกรรม
กองสวัสดิการฯ
ประชาคมที่ ร่วมกันของชุมชน
กองช่าง
ก่อสร้าง -มีศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานระหว่างชุมชนกับทางราชการ

คุ้ม -เพื่อให้มีสถานที่ในการประกอบกิจกรรม - ปรับปรุงศาลากลางบ้าน
30 โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน
บ้านใหม่พัฒนา ชุมชนค่ายเสนีย์ฯ 1
ร่วมกันของชุมชนและเป็นศูนย์กลางในการ จานวน 1 หลัง
เสนอโดยชุมชนค่ายเสนีย์ฯ 1
ประชาสัมพันธ์และประสานงานระหว่าง
ชุมชนกับทางราชการ

400,000

-

-

- จานวนศาลา -มีสถานที่ในการประกอบกิจกรรม

31 โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้านชุมชน
ชุมชนพลอยวิลล่า 2
เสนอโดยชุมชนพลอยวิลล่า 2

- เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ในการทา
กิจกรรมต่างๆ

-ก่อสร้างอาคารศาลากลางบ้าน จานวน 1หลัง
ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว14.00 เมตร พื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร
ประกอบด้วย ห้องโถงโล่งสาหรับจัดกิจกรรม
ต่างๆ ห้องน้าชายจานวน 1 ห้อง ห้องน้าหญิง
จานวน 1ห้อง ,ห้องเก็บของ 1ห้อง

กลางบ้านที่ ร่วมกันของชุมชน
ก่อสร้าง -มีศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานระหว่างชุมชนกับทางราชการ
840,000

-

-

- จานวนศาลา ประชาชนมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
กลางบ้านที่
ก่อสร้าง

กองสวัสดิการฯ
กองช่าง

กองสวัสดิการฯ
กองช่าง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนากีฬา/นันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท) (บาท)
850,000
-

32 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
บริเวณพื้นที่ว่าง ซอยศรีสุราษฎร์
เสนอโดยชุมชนศรีสุราษฎร์

- เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ในการทา
กิจกรรมต่างๆ

- ก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์
ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
ประกอบด้วยห้องโถงโล่ง 1 ห้อง, ห้องน้า
ชาย-หญิงรวม 1 ห้อง ห้องเก็บของ 1 ห้อง

33 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของศาลา
กลางบ้านสระหลวง
(เสนอโดยชุมชนหนองใส 2)

- เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ในการทา
กิจกรรมต่างๆ

-ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก1ชั้น
ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 6 ม.พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 18.00 ตร.ม.

100,000

-

-

34 โครงการก่อสร้างอาคารชมรมผู้สูงอายุ
ศาลากลางบ้านสระหลวง
(เสนอโดยชุมชนหนองใส)

- เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่ในการทา
กิจกรรมต่างๆ

-ก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก 1 ชั้น ขนาดกว้าง
5 ม. ยาว 8 ม. พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
40 ตร.ม.

400,000

-

-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- จานวนศาลา -มีสถานที่ในการประกอบกิจกรรม
อเนกประสงค์ ร่วมกันของชุมชน
ที่ต้องการ -มีศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์และ
ก่อสร้าง ประสานงานระหว่างชุมชนกับทางราชการ
และปรับปรุง

กองช่าง

- จานวนอาคาร -มีสถานที่ในการประกอบกิจกรรม
เก็บของ ร่วมกันของชุมชน
ศาลา
-มีศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์และ
กลางบ้าน ประสานงานระหว่างชุมชนกับทางราชการ
- จานวนอาคาร -มีสถานที่ในการประกอบกิจกรรม
ชมรมบ้านที่ ร่วมกันของชุมชน
ต้องการ -มีศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์และ
ก่อสร้าง ประสานงานระหว่างชุมชนกับทางราชการ
และปรับปรุง

กองช่าง

กองช่าง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
( ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
- เพื่อเป็นการเชิดชูสถาบัน
- เทศบาลร่วมกับประชาชนภายในเขต
200,000 200,000
200,000
เนื่องในวโรกาสต่างๆ
พระมหากษัตริย์
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
- เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกัน
สาคัญต่างๆ
แสดงความจงรักภักดี
2 โครงการขยายผลโครงการอันเนื่อง
- เพื่อติดตามผลโครงการอันเนื่อง
- จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการปลูกจิตสานึก
100,000 100,000 100,000
มาจากพระราชดาริ
มาจากพระราชดาริ
ให้กับประชาชน
3 โครงการปลูกพลังสร้างจิตสานึก
- เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกใน
- จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการปลูกจิตสานึก
100,000 100,000 100,000
ความจงรักภักดี
เรื่องของความจงรักภักดี
ให้กับประชาชน
4 โครงการจัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
- เพื่อเป็นการเชิดชูสถาบัน
- จัดทาซุ้มเฉลิมพระเกียรติภายใน
200,000
พระมหากษัตริย์และการแสดง
เขตเทศบาลตาบลหนองบัว
ออกถึงความจงรักภักดี
5 โครงการปรับปรุงสถานที่สาหรับ
- เพื่อเป็นสถานที่ในการเฝ้าระวัง
- มีสถานที่ที่ใช้ในการอยู่เวรยามประจา
50,000
อยู่เวรยามสานักงานเทศบาลตาบล
ดูแลรักษาทรัพย์สินของทาง
สานักงานเทศบาล
หนองบัว
ราชการ
6 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
- เพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย - จัดฝึกอบรมปีละ 1 ครั้ง
50,000
50,000
50,000
ปัญหาสาธารณภัยในชุมชน
ในชุมชนให้มีความเป็นระเบียบ
เทศบาลตาบลหนองบัว
เรียบร้อยและเพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย
- เพื่อคุ้มครองและสร้างความ
ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
7 โครงการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติ
- จัดอบรมปีละ 1 ครั้ง
100,000 100,000 100,000
และออกใบอนุญาตขับรถให้ประชาชน
ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
- เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ
8 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
- เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและ
- ตั้งจุดสกัดผู้ที่เมาแล้วขับรถ
200,000 200,000 200,000
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ
ทรัพย์สินจากอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลต่างๆ
- เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลให้ลดน้อยลง

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนครั้ง - พนักงาน ข้าราชการ พนักงานจ้าง
ที่จัดกิจกรรม และประชาชนได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

สานักปลัด

จานวนครั้ง - ทาให้ทราบถึงผลความคืบหน้าตาม
ที่จัดโครงการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จานวนครั้ง - ประชาชนโดยทั่วไปมีจิตสานึกที่ดี
ที่จัดกิจกรรม ในเรื่องของความจงรภักภักดี
จานวนซุ้มเฉลิม - ประชาชนสานึกในพระมหากรุณา
พระเกียรติ ธิคุณและเป็นการส่งเสริมความ
ที่จัดตั้ง เข้มแข็งกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ร้อยละของ - ทรัพย์สิน และสถานที่ราชการ
พื้นที่ที่ได้รับ มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
การปรับปรุง
จานวนครั้ง -ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ในการจัด ชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการ
- มีมาตรการในการป้องกันและการ
รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน

สานักปลัด

จานวน
ประชาชนมีใบ
อนุญาตขับขี่
อย่างถูกต้อง
จานวนครั้ง
ในการจัด
โครงการ

สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด

งานป้องกันฯ

- ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจร
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้
รถใช้ถนนลดลง

งานป้องกันฯ

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
- ลดความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากการเกิดอุบัติภัยทางถนน

งานป้องกันฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
( ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
ตัวชี้วัด(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์
- เพื่อติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
- ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในจุดสี่ยง
3,000,000 1,000,000 1,000,000 จานวนกล้อง
วงจรปิดในชุมชน
ในชุมชนบริเวณที่มีจุดเสี่ยงในการ
เขตชุมชน
โทรทัศน์
เกิดอาชญากรรมเป็นการเฝ้าระวัง
วงจรปิด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยืสิน
ในชุมชน
ของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง

10 โครงการมีส่วนร่วมเผยแพร่ความรู้
ทางกฏหมายแก่ประชาชน

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
- ฝึกอบรมความรู้ด้านกฏหมายแก่
เข้าใจในสิทธิขั้นพื้นฐานตลอดจน
ประชาชนในเขตเทศบาลปีละ 1 ครั้ง
กฏหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน จานวน 200 คน
เสริมสร้างความมั่นใจในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยฯ

100,000

100,000

100,000

11 โครงการวันแม่แห่งชาติ

- เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักแสดงออก
ถึงเคารพ และกตัญญูต่อบุพการี

30,000

30,000

30,000

12 โครงการก่อสร้าง Cover Way
ระหว่างอาคาร

- เพื่ออานวยความสะดวกให้
นักเรียน ครู-อาจารย์ ผู้ปกครอง
ในการเดินทางจากประตูโรงเรียน
ด้านทิศใต้ไปถึงอาคารเรียน
- เพื่อให้มีสถานที่สาหรับผู้ปกครอง
นั่งรอรับบุตร-หลานตอนเลิกเรียน

828,000

-

187,500

-

13 โครงการก่อสร้างศาลาพักคอย
จานวน 2 หลัง

- จัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีและการ
แสดงความรักระหว่างแม่กับลูก และ
การแจกรางวัลการแสดงต่าง ๆ ของเด็ก
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 400 คน
- ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาตั้งแต่
ประตูหน้าโรงเรียนด้านทิศใต้จนถึง
อาคารเรียนยาว 180 เมตร
- ก่อสร้างศาลา จานวน 2 หลัง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

-เป็นมาตรการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจาก
อาญากรรม อุบัติเหตุทางทางถนน
- เพิ่มเติม เปลี่ยนอุปกรณ์กล้อง
โทรทัศน์วงจรปิดในพั้นที่เสี่ยงภัยใน
ชุมชน
- สร้างความพึงพอแก่ประชาชนใน
การในการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น
จานวนครั้ง - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัด ในสิทธิขั้นพื้นฐานตลอดจนมีความ
โครงการ เข้าใจในระบอบประชาธิประไตยอัน
มีพระมหากษัตริทรงเป็นประมุข

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานป้องกันฯ

กองวิชาการฯ

จานวนครั้งที่ - เด็กรู้จักและกล้าแสดงออกถึง
จัดโครงการ ความรัก ความเคารพ และกตัญญู
รู้คุณต่อบุพการี

กองการศึกษา
ศพด.หนองบัว
ศพด.ดอนหัน

-

จานวน Cover - โรงเรียนมีทางเดินมุงหลังคากันแดด
Way ที่จัดซื้อ กันฝนให้นักเรียนครู อาจารย์ และ
ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการ

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

-

จานวนศาลา - มีที่สาหรับผู้ปกครองนั่งพักผ่อน
พักคอยที่ อ่านหนังสือพิมพ์และหนังสืออื่น
ก่อสร้าง ขณะรอรับบุตร-หลานตอนเลิกเรียน

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
( ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 โคงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน - เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล
- จัดฝึกอบรม จานวน ปีละ1 ครั้ง
50,000
50,000
50,000
ด้านการจัดเก็บภาษี
รับรู้เรื่องการจัดเก็บภาษีและทราบ
ถึงขั้นตอนในการจัดเก็บภาษี
- เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสาคัญในการเสียภาษี
15 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน - เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล
- จัดฝึกอบรม จานวน ปีละ 1 ครั้ง
20,000
20,000
20,000
ด้านการตรวจรับการจ้าง ตรวจรับพัสดุ รับรู้เกี่ยวกับภาครัฐ ด้านการจัดซื้อ
/จัดจ้าง
- เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสาคัญ'ในการจัดหาพัสดุ
มาพัฒนาท้องถิ่นของตน อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมาย
16 โครงการ/กิจการด้านการพัฒนาสตรี
- เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและ
- เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านสังคม
50,000
50,000
50,000
และครอบครัวภายในเขตเทศบาล
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี
ให้บรรลุตามนโยบายของรัฐบาล
ตาบลหนองบัว
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัว
17 โครงการจัดตั้งศูนย์เอนกประสงค์
-เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสใช้ทักษะ
-จัดตั้งศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุ
500,000
ผู้สูงอายุเทศบาลตาบลหนองบัว
ต่างๆในการมีส่วนร่วมกับชุมชน
จานวน 1 แห่ง
-เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการพัฒนาการ
ด้านกาย จิต อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา
18 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
- จัดอบรมกลุ่มสตรี จานวน ปีละ 1 ครั้ง
500,000 500,000 500,000
เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
ของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล
- เพื่อให้กลุ่มสตรีสามารถเป็น
แกนนาในการพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนครั้ง - ประชาชนในเทศบาลมีความ
ในการฝึก เข้าใจและเห็นความสาคัญของการ
อบรม
เสียภาษี
- เทศบาลมีรายได้เพื่อใช้ในการ
พัฒนา
จานวนครั้ง - ประชาชนในเขตเทศบาลมีความ
ในการฝึก เข้าใจถึงขั้นตอนในการจัดหาพัสดุ
อบรม
ครุภัณฑ์
- ลดปัญหาข้อขัดแย้ง ระหว่าง
ภาครัฐ'กับประชาชนในพื้นที่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองคลัง

กองคลัง

จานวนครั้ง -สตรี เด็ก เยาวชน ได้รับการดูแล
ในการจัด อย่างทัว่ ถึง
โครงการ

กองสวัสดิการฯ

ร้อยละ
-ผู้สูงอายุสามารถใช้ทักษะต่างๆ
ของจานวน ในการมีส่วนร่วมกับชุมชน
ผู้สูงอายุ -ผู้สูงอายุมีพัฒนาการด้านกายจิต
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

กองสวัสดิการฯ

- กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลที่มีความรู้
จานวน
ครั้งที่ฝึก ความสามารถเพิ่มมากขึ้น
อบรมและ - เทศบาลมีแกนนาในการพัฒนา
ศึกษาดูงาน ชุมชน

กองสวัสดิการฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.3 แนวทางการพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
( ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
- เพื่อให้คณะกรมการชุมชนมี
- จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
1,000,000 500,000 500,000
ของคณะกรรมการชุมชน
วิสัยทัศน์ในการพัฒนากว้างขวาง
จานวนปีละ 1 ครั้ง
ในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
ขึ้น และสามารถนาประสบการณ์
มาพัฒนาชุมชนของตนเอง
- เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
สามัคคีและสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเทศบาลกับชุมชน
20 โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมวันสตรีสากล -เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
- จัดทาโครงการส่งเสริมกิจกรรม
150,000
50,000
50,000
ของสตรีในชุมชน
วันสตรีสากล ปีละครั้ง
-เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
สามัคคีของกลุ่มสตรีในชุมชน
21 โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

22 โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

23 โครงการปรองดองสมานฉันท์

- เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความ
ปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน และ
ทราบถึงการป้องกันอุบัติเหตุ
- เพื่อลดจานวนอุบัติเหตุให้น้อยลง
- เพื่อกระตุ้นการทาความดี
เริ่มได้ที่ใจเราและกระทาความดี
ต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร
และประเทศชาติ

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึง
การป้องกันอุบัติเหตุ
- เดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในเขตเทศบาล
- จัดกิจกรรมปณิธานความดีและกระทา
ความดี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

-เพือ่ สร้างควาทมปรองดองสมานฉันท์
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ของคระผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ประชาธิปไตย
เทศบาล และประชาชนในเขตพืน้ ที่
-เพือ่ ลดการเผชิญหน้า และสร้างจิต
สานึกของคนในชาติ ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย
-เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ส่งเสริมวิถีชีวติ แบบประชาธิปไตย

30,000

30,000

30,000

30,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- คณะกรรมการชุมชนมีความรู้
จานวน
ครั้งที่ฝึก และสามารถนาประสบการณ์ที่ได้รับ
อบรมและ ไปพัฒนาท้องถิน่ ของตนเองให้เจริญ
ศึกษาดูงาน ก้าวหน้า

-กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลมีความ
จานวน
ครั้งในการ สามัคคี
จัดกิจกรรม - กลุม่ สตรีในเขตเทศบาลได้เข้า
ร่วมกับสตรีจังหวัดในการจัดทา
กิจกรรมวันสตรีสากล
30,000
จานวนครั้ง - ประชาชนมีความระมัดระวังในการ
ของการจัด ใช้รถ ใช้ถนน และการเดินทางสัญจร
กิจกรรม ไปมามากขึ้น
- จานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีลดลง
30,000 จานวนครั้ง - เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ
ที่จัดกิจกรรม จงรักภักดีและน้อมราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อประชาชน
ชาวไทย
100,000 จานวนผู้ -ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เข้ารับการ ในการปกครองระบบประชาธิปไตย
อบรม
-คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล และประชาชนมีความรัก
สามัคคี สมานฉันท์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

กองสาธารณสุขฯ

สานักปลัด

สานักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.4 แนวทางการพัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2560
2561
2562
ตัวชี้วัด(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000 ร้อยละของ - ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
ผู้เข้าบาบัด เสพติดและนาผู้เสพเข้าบาบัดฟื้นฟู

1 โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลัง
- เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ยาเสพติด
อาเภอเมืองอุดรธานี
- เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
(อุดหนุนอาเภอเมืองอุดรธานี)
- นาผู้เสพยาเสพติดเข้าบาบัดฟื้นฟู
2 โครงการอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
- เพื่อเป็นการป้องกันปัญหายา
ยาเสพติดจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการ เสพติด
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
(อุดหนุนจังหวัดอุดรธานี)
- นาผู้เสพยาเสพติดเข้าบาบัดฟื้นฟู
3 -โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
- เพื่อให้โรงเรียนในเขตเทศบาล
ยาเสพติดในโรงเรียน
เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด
- เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
- เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้ปกครองหัน
มาสนใจปัญหายาเสพติด

- อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดอาเภอเมืองอุดรธานี
ปีละ 1 ครั้ง

- จัดอบรมนักเรียนในโรงเรียนในเขตเทศบาล

100,000

100,000

100,000

4 โครงการเยาวชนร่วมใจต้านภัย
ยาเสพติด
(เยาวชนคนกล้า พัฒนาสังคม)

- จัดฝึกอบรมและเข้าค่ายเยาวชนร่วมใจ ต้าน
ภัต้ายนภั
ยาเสพติ
ด จานวนปี
ละ ละ 1 ครั้ง
ยยาเสพติ
ด จานวนปี

200,000

200,000

200,000

- เพื่อให้เยาวชนในเขตเทศบาล
ไกลยาเสพติดรู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
- เพื่อให้เยาวชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันยาเสพติด
- เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ
ในการปราบปรามยาเสพติด

- อุดหนดศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดอุดรธานี ปีละ 1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

ร้อยละของ - ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
ผู้เข้าบาบัด เสพติดและนาผู้เสพเข้าบาบัดฟื้นฟู

สานักปลัด

จานวนครั้งที่ - โรงเรียนในเขตเทศบาลเป็น
จัดโครงการ โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
- เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
- เยาวชนได้รับการเอใจใส่ดูแล
จากครูและผู้ปกครอง
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้
รถใช้ถนนลดลง
ร้อยละของ - เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

งานป้องกันฯ

เยาวชนที่เข้า รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ร่วมโครงการ ประโยชน์
- สามารถแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆไ
ต่างๆได้

งานป้องกันฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.4 แนวทางการพัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ

5 โครงการพลังแผ่นดินต้านภัยยาเสพติด
อย่างยั่งยืน 25 ตาสับปะรด

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาล
เป็นพื้นที่สีขาวปลอดภัยจากยา
เสพติด
- เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- จัดตั้ง/ฝึกอบรมกลุ่มพลังชุมชนต้านภัยยา
เสพติด จานวน 850 คน

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000
100,000

ร่วมในการป้องกันยาเสพติด
- สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการปราบปรามยาเสพติด

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนครั้ง - ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นพื้นที่
ที่จัดโครงการ สีขาวปลอดจากยาเสพติด
- ประชาชนเยาวชนในชุมชนไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
- สามารถแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ
ได้

งานป้องกันฯ

6 โครงการสนับสนุนการบาบัดรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด

- เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ตดิ ยาเสพ
ติดได้รับการรักษาบาบัดและ
เลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาด
- เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตดิ ยา
เสพติดได้กลับมาใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างปกติ

- สนับสนุนงบประมาณในการบาบัด
รักษาผู้ตดิ ยาเสพติด
- จัดอบรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยา
เสพติด

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ
ของผู้เข้า
ร่วมโครงการ
รักษาและ
ฟื้นฟู

- ผู้ที่เคยติดยาเสพติดสามารถ
เลิกยาได้อย่างเด็ดขาด
- สามารถแก้ไขปัญหาสังคม
ต่างๆได้

งานป้องกันฯ

7 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
( กิจกรรม To Be Number One )

- ให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้
รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและ

เชิงปริมาณ
- นักเรียนทุกระดับ ร้อยละ 90 ได้

120,000

120,000

120,000

จานวนครั้ง - นักเรียน นักศึกษาได้รับรู้และ
ที่จัดโครงการ รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของ

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1

พิษภัยของยาเสพติด
- สร้างผู้นาเยาวชนในการต่อต้าน
และป้องกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน
- พัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทาง
ความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้าน
ร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน ไม่ตก
เป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีพุทธ
- สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
และร่วมแก้ปัญหายาเสพติด

เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้รับรู้
และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของ
ยาเสพติด
- มีผู้นาเยาวชนในการต่อต้านและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในสถานศึกษา และชุมชน
- เยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข
ด้วยวิถีพุทธ

ยาเสพติด
- มีผู้นาเยาวชนในการต่อต้าน
และป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในสถานศึกษา
และชุมชน
- โรงเรียนได้สนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหา
ยาเสพติดในชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม

หนองใส

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.4 แนวทางการพัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่

โครงการ

8 โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้าน
ยาเสพติด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ - ออกรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
ยาเสพติด
ในเขตเทศบาล
- เพื่อให้เยาวชนและประชาชนใน - จัดอบรมเยาวชนและประชาชน
เขตเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
- เพื่อให้ลดปัญหาสังคม

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนครั้ง - การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลงกองสาธารณสุขฯ
ของการจัด -เยาวชนและประชาชนไม่ยุ่ง
กิจกรรม เกี่ยวกับยาเสพติด
- ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเสมอภาคและมีโอกาสทางการศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว

2 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชนดอนหัน

3 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว

4 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กชุมชนดอนหัน

5 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เด็กได้มีอาหาร
รับประทานอย่างเพียงพอ
- เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย
- เพื่อให้เด็กมีอาหารรับประทาน
อย่างเพียงพอ
- เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย
- เพื่อให้เด็กมีอาหารเสริม (นม)
ไว้ดื่มเพื่อบารุงสุขภาพ
- เพื่อให้เด็กมีการเจิญเติบโต
ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสมอง
- เพื่อให้เด็กเล็กมีอาหารเสริม
(นม) ไว้ดื่มเพื่อบารุงสุขภาพ
- เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโต
ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสมอง
- เพื่อรณรงค์ให้เด็กได้ตระหนัก
ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
ต่อประเทศชาติ
- เพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้ให้
ความสาคัญและให้การสนับสนุน
การจัดงานวันเด็กฯ
- เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของเด็ก

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- จัดให้มีโครงการอาหารกลางวันสาหรับ
เด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลหนองบัว

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,300,000 1,400,000 1,500,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของ - เด็กเล็กมีพัฒนาการทางด้าน
เด็กที่เข้าร่วม ร่างกายและสติปัญญาสมวัย
โครงการ

กองการศึกษา
ศพด.หนองบัว

- จัดให้มีโครงการอาหารกลางวัน
สาหรับเด็กอนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดอนหัน

670,000

680,000

690,000

ร้อยละของ - เด็กเล็กมีพัฒนาการทางด้าน
เด็กที่เข้าร่วม ร่างกายและสติปัญญาสมวัย
โครงการ

กองการศึกษา
ศพด.ดอนหัน

- จัดอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็ก
อนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองบัว

500,000

600,000

700,000

ร้อยละของ - เด็กเล็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
เด็กที่เข้าร่วม และสติปัญญาสมวัย
โครงการ

กองการศึกษา
ศพด.หนองบัว

- จัดอาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กอนุบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน

250,000

350,000

450,000

ร้อยละของ - เด็กเล็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
เด็กที่เข้าร่วม และสติปัญญาสมวัย
โครงการ

กองการศึกษา
ศพด.ดอนหัน

- จัดกิจกรรมทาบุญตักบาตร การแสดงต่างๆ
บนเวที เลี้ยงอาหารแจกของรางวัลให้
เด็กนักเรียน มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน
1,000 คน

150,000

150,000

150,000

จานวนครั้ง - เด็กตระหนักถึงหน้าที่ความรับ
ที่จัดโครงการ ผิดชอบของต่อประเทศชาติ
- หน่วยงานต่างๆสนับสนุนการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
- ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด

กองการศึกษา
ศพด.หนองบัว
ศพด.ดอนหัน

กิจกรรมของเด็กในวันเด็กแห่งชาติ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเสมอภาคและมีโอกาสทางการศึกษา
ที่

โครงการ

6 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

- เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้กับนักเรียน ศพด .ที่จบการ
ศึกษาและเกิดความภาคภูมิใจใน
ความสาเร็จ
- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีงามระหว่างครูกับนักเรียนศพด.
- เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้
ปกครองที่ต้องไปทางานหาเลี้ยง
ชีพ ไม่สามารถมารับส่งได้
- เพื่อเป็นการคุ้มครองและให้
สวัสดิการแก่เด็กนักเรียน
- เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาการ

- จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ศพด.
เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้เด็กที่สาเร็จ
การศึกษา ปีละ 1 ครั้ง

อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การสอนสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตาบลหนองบัว
9 โครงการจัดหาคู่มือและสื่อการเรียน

เหมาะสมตามวัย
- เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาการ

เทศบาลตาบลหนองบัวจานวน 1 ชุด
- จัดซื้อคู่มือและสื่ออุปกรณ์การเรียน

การสอนสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนดอนหัน
10 โครงการจัดงานวันไหว้ครู

อย่างถูกต้องและมีประสิทิภาพ
เหมาะสมตามวัย
- เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างครูและ
นักเรียน
- เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการ
แสดงถึงความเคารพและกตัญญู
กตเวทิตา

การสอนสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนดอนหัน 1 ชุด
- จัดทาพิธีไหว้ครู กิจกรรมการแสดง
ออกต่างๆของเด็กนักเรียน ศพด.ในสังกัด
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 400 คน

7 โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กอนุบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองบัว

8 โครงการจัดหาคู่มือและสื่อการเรียน
การสอนสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของผู้ - นักเรียนที่จบการศึกษาเกิด
ปกครองที่เข้า ความภาคภูมิใจในความสาเร็จ ครู
ร่วมโครงการ และนักเรียนมีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน

กองการศึกษา
ศพด.หนองบัว
ศพด.ดอนหัน

- จ้างเหมารถยนต์ รับ-ส่งเด็กภายใน
เขตเทศบาล จานวน 5 คัน

700,000

700,000

700,000

ร้อยละของ - ผู้ปกครองได้รับความสะดวกใน
นักเรียนที่เข้า การไม่ต้องรับ - ส่ง เด็กนักเรียน
ร่วมโครงการ - เด็กนักเรียนได้รับความสะดวก
และสวัสดิการ

กองการศึกษา
ศพด.หนองบัว

- จัดซื้อคู่มือและสื่ออุปกรณ์การเรียน

60,000

60,000

60,000

จานวนคู่มือ

- เด็กอนุบาลได้รับการพัฒนาที่ดี

กองการศึกษา

และสื่อการ มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา

ศพด.หนองบัว

เรียนการสอน ในระดับสูงขึ้นต่อไป
จานวนคู่มือ - เด็กอนุบาลได้รับการพัฒนาที่ดี

กองการศึกษา

60,000

30,000

60,000

30,000

60,000

30,000

และสื่อการ
เรียนการสอน
จานวนครั้งที่
จัดโครงการ

มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษา
ในระดับสูงขึ้นต่อไป
- เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ครูกับนักเรียน
- นักเรียนรู้จักเคารพ รัก และ
กตัญญูต่อครู

ศพด.ดอนหัน
กองการศึกษา
ศพด.หนองบัว
ศพด.ดอนหัน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเสมอภาคและมีโอกาสทางการศึกษา
ที่

โครงการ

11 โครงการอาหารกลางวันสาหรับ
โรงเรียนในเขตเทศบาล (สังกัด สพฐ)

12 โครงการอาหารเสริม(นม)สาหรับ
โรงเรียนในเขตเทศบาลตาบล
หนองบัว (สังกัด สพฐ. )

13 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอาหาร
รับประทานอย่างเพียงพอ
- เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย
- เพื่อให้เด็กเล็กโรงเรียนในเขต
เทศบาลมีอาหารเสริมนมไว้ดื่ม
เพื่อบารุงสุขภาพ
- เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจและสมอง
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- จัดให้มีโครงการอาหารกลางวันสาหรับ
เด็กโรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลหนอง
บัว (สังกัด สพฐ.)
- จัดอาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียน
โรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
(สังกัด สพฐ.)

- โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส มีการจัด

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2560
2561
2562
ตัวชี้วัด(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,852,000 2,852,000 2,852,000 จานวนนักเรียน - เด็กนักเรียนมีพัฒนาด้านร่าง
ที่มีอาหาร กายและสติปัญญาสมวัย
รับประทาน

กองการศึกษา

2,200,000

2,300,000

กองการศึกษา

25,000

25,000

2,400,000 จานวนนักเรียน - เด็กเล็กมีพัฒนาด้าร่างกายและ
ที่มีนม
สติปัญญาสมวัย
รับประทาน

25,000

จานวนหลัก

- ครูผู้สอนมีหลักสูตรสถาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้อง

สูตรที่ได้รับ

ศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ

รร.เทศบาล 1

ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

กับเป้าหมายการศึกษา ความต้องการของ

การพัฒนา

ปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล 1

หนองใส

และความต้องการของท้องถิ่น

ผู้เรียนผู้ปกครองและท้องถิ่น

- เพื่อให้โรงเรียนเทศบาล 1

- โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใสได้ปรับ

หนองใสใช้ในการจัดประสบ
การณ์การเรียนรู้

หนองใสมีหลักสูตรสถานศึกษา

ปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามความ

- เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล

ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

เปลี่ยนแปลงทางด้านวิชาการต่างๆ ทั้ง

1 หนองใสมีพัฒนาการ

ทางด้านสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา
และสอดคล้องกับมาตรฐาน
ของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพทางการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเสมอภาคและมีโอกาสทางการศึกษา
ที่

โครงการ

14 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
แสดงออกซึ่งความ สามารถใน
ด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการ

15 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและผ่าน

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

300,000

300,000

เกณฑ์การประกวด

ต่างๆ ได้แสดงความสามารถตามศักย

- เพื่อเป็นเวทีประกวดและการ

ภาพที่มีอยู่

ร้อยละของ
นักเรียนที่

- ส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้าน

เรียนรู้

ตัวชี้วัด(KPI)

เข้าร่วม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและ
ผ่านเกณฑ์การประกวดได้รับ
รางวัลในระดับภาค/ระดับประเทศ

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

- นักเรียนได้แสดงความเป็นเลิศ
ด้านต่างๆ ตามความสามารถและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน

- ปลูกฝังนักเรียนให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

- เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน

- ครูนักเรียนทุกคนได้รับบริการของห้องสมุด

ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก

ศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและ

ขึ้น ครู นักเรียนและชุมชนมี

นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีนิสัย

แหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ

รักการอ่านห้องสมุดของโรงเรียนได้รับการ

อานวยความสะดวกเพิ่มขึ้น

อาเซียนเพื่อกระตุ้นและชี้นา

พัฒนาและนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

- ครู นักเรียนมีแหล่งศึกษาค้น

นักเรียนให้เกิดความสนใจและ

ที่กาหนด

คว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

ศักยภาพที่มีอยู่
50,000

50,000

50,000

ร้อยละของ

- การเรียนการสอนในโรงเรียน

นักเรียนที่มี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
นิสัยรักการอ่าน - นักเรียนมีห้องสมุดและสิ่ง

มีนิสัยรักการอ่าน

- นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

- เพื่อจัดประสบการณ์การใช้

และเกิดความสนใจการอ่าน

ห้องสมุดให้แก่นักเรียนซึ่งเป็น

อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

การพัฒนาความสนใจ และ

มากขึ้นและมีนิสัยรักการอ่าน

สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้

ร้อยละ 80%

เพื่อแนะนานักเรียนให้รู้จัก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเสมอภาคและมีโอกาสทางการศึกษา
ที่

โครงการ

16 โครงการจัดจ้างบุคลากรภายนอก
ครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่ 3)

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กับ
ครูเจ้าของภาษาโดยตรง
- เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้
ประสบการณ์ตรง

17 โครงการติวเข้มคนเก่งกลุ่มสาระ

- เพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อมใน

วิทย์คณิต อังกฤษ ไทย

การแข่งขันคนเก่งระดับภาค

ระดับประถมศึกษา

และระดับประเทศ

18 โครงการติวเข้มคนเก่งกลุ่มสาระ

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- จัดจ้างบุคลากรภายนอกครูภาษา

ร้อยละของนัก

- นักเรียนได้เรียนรู้โดยตรงกับ

เรียนที่ได้เรียน ครูเจ้าของภาษา
- นักเรียนได้ฝึกทักษะและการ

ชั่วโมง/สัปดาห์เป็นเงิน 14,400 บ./เดือน

ประเทศ

พูดเขียน อ่าน กับครูเจ้าของภาษา

- นักเรียนชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระละ

45,000

45,000

45,000

5 คน เข้าอบรมตามกลุ่มสาระต่างๆ
จานวน 3 วัน

ในการแข่งขันคนเก่งระดับภาค

เข้าอบรมตามกลุ่มสาระต่างๆจานวน 3 วัน

ระดับมัธยมศึกษา

และระดับประเทศ

60,000

60,000

- โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน สาหรับใช้ในการจัด

กระตุ้นให้นักเรียนได้ทุกเวลา

การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ห้องสมุดโรงเรียน ห้องปฏิบัติการ

- เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ประกอบการจัดการเรียนรู้ทุก

ห้องปฏิบัติการทางภาษามีบรรยากาศ

กลุ่มสาระฯและเพื่อส่งเสริมการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วให้เกิด

ที่เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้

50,000

50,000

50,000

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส
กองการศึกษา

เรียนที่ได้รับ กลุ่มสาระต่าง ๆ สามารถเข้าร่วม

รร.เทศบาล 1

การติวเข้ม
60,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของนัก - โรงเรียนได้นักเรียนคนเก่งตาม
แข่งขันได้มาตรฐานการศึกษา

หนองใส

ร้อยละของนัก - โรงเรียนได้นักเรียนคนเก่งตาม

กองการศึกษา

เรียนที่ได้รับ กลุ่มสาระต่างๆสามารถเข้าร่วม

รร.เทศบาล 1

การติวเข้ม

โรงเรียนให้มีชีวิตและส่งเสริม

คุณค่าต่อการเรียนรู้อย่างแท้จริง

172,800

ภาษาต่าง

วิทย์คณิต อังกฤษ ไทย

ทุกสถานที่

172,800

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ชั่วโมงละ 300 บ.จานวน 12

- นักเรียนชั้น ม.1 -3 กลุ่มสาระละ 5 คน

- เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน

172,800

จีน หรือ เวียดนาม จานวน 1 คน

- เพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อม

19 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แข่งขันได้มาตรฐานการศึกษา

หนองใส

จานวนแหล่ง - โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่มี

กองการศึกษา

เรียนรู้ที่ได้รับ ประสิทธิภาพ ส่งเสริมผู้เรียน

รร.เทศบาล 1

การพัฒนา

ให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
เต็มตามศักยภาพ

หนองใส

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเสมอภาคและมีโอกาสทางการศึกษา
ที่

โครงการ

20 โครงการแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน

วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีความรู้

และตระหนักเกี่ยวกับกลุ่ม

ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับประ

ประเทศสมาชิก

ชาคมอาเซียนและจัดกิจกรรมการเรียน

- เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็น

รู้เกี่ยวกับอาเซียน

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

80,000

จานวนแหล่ง

80,000

80,000

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

- เพื่อให้เด็กมีแหล่งเรียนรู้ที่

- โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทัน

เหมาะสมกับวัย
- เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง

22 โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์เพื่อ
การเรียนการสอน
23 โครงการจัดซื้อชุดเสริมหุ่นยนต์
เพื่อการเรียนการสอน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

สมัยและมีประสิทธิภาพ

- โรงเรียนมีความพร้อมในการเป็น
- นักเรียนและผู้สนใจมีแหล่งเรียนรู้ที่

- นักเรียนมีความตระหนักและ

เรียนรู้ที่จัดทา มีเจตนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน

- นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
21 โครงการจัดศูนย์การเรียนรู้

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประโยชน์
50,000

50,000

50,000

เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก
- ครูมีสื่อการสอนที่มีคุณภาพ

จานวนศูนย์

- เด็กได้เรียนรู้ตามธรรมชาติสอด

กองการศึกษา

การเรียนรู้

คล้องกับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย

รร.เทศบาล 1

ปฐมวัย

- เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่

4 ด้านคือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม

น่าสนใจ สนุกสนาน และมีพัฒนา

สติปัญญา
- เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์

ครบทั้ง 4 ด้าน
- เป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้สนใจ

การสอนของครูในระดับปฐมวัย

เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการจัด

- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับ

ประสบการณ์พัฒนาเด็กปฐมวัย

หนองใส

บุคคลภายนอก
- เพื่อให้นักเรียนมีสื่อการเรียน
ชุดประกอบหุ่นยนต์ lego

- จัดซื้อหุ่นยนต์เพื่อการเรียนการสอน
5 ชุด ๆ ละ 35,400 บาท

177,000

177,000

177,000

จานวนหุ่นยนต์ - นักเรียนนาความรู้ด้านคอม
ที่จัดซื้อ พิวเตอร์คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

- เพื่อให้นักเรียนมีสื่อการเรียน

- จัดซื้อชุดเสริมหุ่นยนต์เพื่อการเรียน

37,000

37,000

37,000

จานวนหุ่นยนต์ - นักเรียนมีสื่อการเรียนชุด

กองการศึกษา

ชุดเสริมหุ่นยนต์ lego

การสอน จานวน 5 ชุดๆละ 7,400 บาท

ที่จัดซื้อ

เสริมหุ่นยนต์

รร.เทศบาล 1
หนองใส

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเสมอภาคและมีโอกาสทางการศึกษา
ที่

โครงการ

24 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับ
ประทานอาหารครบหลัก

- นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึง ป.6 ได้รับ

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,352,000

2,352,000

2,352,000

ประทานอาหารที่สะอาดถูกหลักโภชนาการ

- เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มอาหาร
เสริม(นม) ตามหลักโภชนาการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของ

- นักเรียนมีการเจริญเติบโต

กองการศึกษา

นักเรียนที่ได้ ตามวัย

โภชนาการ
25 โครงการอาหารเสริม (นม)

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

รับอาหาร
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึง ป.6

1,126,725

1,126,725

1,126,725

ได้ดื่มนมวันละ 1 กล่อง

ร้อยละของ

หนองใส
- นักเรียนมีการเจริญเติบโต

นักเรียนที่ได้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
รับนม

26 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

27 โครงการห้องคณิตศาสตร์

- เพื่อพัฒนาปรับปรุงตกแต่ง

- ห้องสมุดมีบรรยากาศน่าใช้และบริการ

บรรยากาศและบริการของห้อง

ที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้

สมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้

- จัดซื้อหนังสือ

- เพื่อผู้ใช้ห้องสมุดได้รับทั้งความ

- จัดซื้อวัสดุในการจัดสภาพบรรยากาศ

รู้ความสะดวกและบรรยากาศที่ดี

- ผู้ใช้บริการได้รับความรู้ตามความ

เมื่อเข้ามาใช้ห้องสมุด

ต้องการ

- เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและ

เชิงปริมาณ

พัฒนากระบวนการทางคณิต
ศาสตร์อย่างมีศักยภาพ
- เพื่อกระตุ้นและเสริมสร้าง
บรรยากาศความกระตือรือร้นใน

- นักเรียนทุกระดับร้อยละ 90 ได้ใช้ห้อง
ปฏิบัติการคณิตศาสตร์
เชิงคุณภาพ
- ครูและนักเรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการ

การเรียนคณิตศาสตร์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

คณิตศาสตร์
- นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการ

- เพื่อจัดบริบทของโรงเรียนให้

เรียนคณิตศาสตร์

มีสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้

100,000

100,000

100,000

รร.เทศบาล 1

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

จานวนหนังสือ - ห้องสมุดมีความพร้อมและมี
วัสดุที่จัดซื้อ บรรยากาศที่น่าเข้าใช้บริการมาก
ยิ่งขึ้น

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

- มีจานวนผู้เข้าใช้บริการมากขึ้น

90,000

90,000

90,000

จานวนห้อง

- นักเรียนมีความกระตือรือร้น

คณิตศาสตร์ ในการเรียนคณิตศาสตร์
ที่ก่อสร้าง

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเป็น
แหล่งเรียนรู้

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเสมอภาคและมีโอกาสทางการศึกษา
ที่

โครงการ

28 โครงการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา 3 ปี

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เป็นแนวทางในการ

- จัดทาแผนการศึกษาปีละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด(KPI)

20,000

จานวนครั้งที่

20,000

20,000

พัฒนาด้านการเรียนการสอน

จัดทาแผน

- เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
29 โครงการจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เพื่อให้เป็นแนวทางในการ

- เทศบาลมีแผนพัฒนาการศึกษา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา

เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาให้

พัฒนาการศึกษา บรรลุตามเป้าหมาย
- จัดทาแผนการศึกษาปีละ 1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

จานวนครั้งที่

- ครูมีแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อ

กองการศึกษา

พัฒนาด้านการเรียนการสอน

จัดทาแผน

เป็นกรอบในการพัฒนาให้บรรลุ

ศพด.หนองบัว

- เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มี

พัฒนาการ

ตามเป้าหมายและพัฒนาการสอน

ศพด.ดอนหัน

คุณภาพ
30 โครงการจัดทาห้องอาเซียน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์
อาเซียนศึกษามีแหล่งเรียนรู้เกี่ยว

เชิงปริมาณ
- โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองใสมีห้องศูนย์

กับที่มีความพร้อมสาหรับนักเรียน

อาเซียนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน

อาเซียนครูบุคลากรทางการศึกษา

- โรงเรียนเครือข่าย และประชาชนใน

80,000

80,000

80,000

ศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จานวนห้อง

- ครู/นักเรียน/บุคลากร/

กองการศึกษา

อาเซียนที่

ผู้ปกครองชุมชนเข้าใจในการเป็น

รร.เทศบาล 1

จัดทา

พลเมืองประชาคมอาเซียน
- ครู/นักเรียน/บุคลากร/

โรงเรียนเครือข่ายรวมทั้ง

ชุมชนที่รายรอบโรงเรียนพัฒนาสู่ประชา

ผู้ปกครอง/ชุมชนรู้หน้าที่บทบาท

ประชาชนในชุมชนรอบโรงเรียน

คมอาเซียน

การเป็นพลเมืองประชาคม

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

เชิงคุณภาพ

อาเซียนไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

และความตระหนักเกี่ยวกับ

- ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความ

ในชีวิตประจาวัน

ประชาคมอาเซียนแก่ ครูบุคลากร

เข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคม

ทางการศึกษานักเรียนของโรงเรียน

อาเซียน มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

เรียนเครือข่ายเทศบาล๑หนองใส

ที่เน้นอาเซียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้

- ครู และนักเรียนของโรงเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและความตระ

เกี่ยวกับอาเซียน
- ศูนย์อาเซียนศึกษามีความพร้อมในการเป็น

หนองใส

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเสมอภาคและมีโอกาสทางการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
หนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ
พหุวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
การสื่อสารและสารสนเทศ ในการ
สื่อสารกับประเทศในประชาคม
อาเซียน

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- มีบุคลากรดูแลรักษาความ

กองการศึกษา

ตัวชี้วัด(KPI)

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและมี
ศักยภาพในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนัก
และพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะที่สาคัญ
สาหรับการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
- โรงเรียนเครือข่าย ประชาชนในชุมชน
ที่รายรอบโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ

31 โครงการจัดจ้างนักการภารโรง

- เพื่อดูแลรักษาความสะอาด

- จัดจ้างนักการภารโรง จานวน 4 คน

300,000

300,000

300,000

จานวนนัก

ประจาศพด.หนองบัว และ

สถานศึกษาและอาคารเรียน

การภารโรง สะอาดอาคารสถานที่และสามารถ

ศพด.หนองบัว

ศพด.ดอนหัน

- เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม วัสดุ

ประจา ศพด. ซ่อมแซม ปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ์

ศพด.ดอนหัน

จานวนครั้ง

- เพื่อให้ติดตามประเมินผล

กองการศึกษา

ที่จัดโครงการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมี

ศพด.หนองบัว

เด็กเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

ศพด.ดอนหัน

ตามมาตรฐานการศึกษา

- เด็กเล็กพัฒนาตนเองเต็ม

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีโอกาส

ศักยภาพ

พัฒนาตนเอง

- ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงาน

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองทุก

ที่มีความเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ

- ครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้
อย่างปกติ
32 โครงการนิเทศติดตามประเมินผล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เพื่อส่งเสริมให้ ศพด.สามารถจัด

- จัดโครงการนิเทศประเมินผลให้กับ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์พัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

20,000

20,000

20,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความเสมอภาคและมีโอกาสทางการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

33 โครงการจัดจ้างบุคลากรครูสาหรับ

- เพื่อให้มีความเหมาะสมและ

ศพด.หนองบัว และ ศพด.ดอนหัน

เพียงพอจานวนครูกับนักเรียน

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- จัดจ้างครู จานวน 1 อัตรา

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
78,720

78,720

78,720

- เพื่อให้ครูสามารถดูแลเด็กได้

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ตัวชี้วัด(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวน

- เด็กนักเรียนกับครูมีอัตราที่

กองการศึกษา

บุคลากร

เหมาะสม

ศพด.หนองบัว

สาหรับ ศพด. - เด็กนักเรียนได้รับความรู้และ

อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ศพด.ดอนหัน

มีครูที่ดูแลเด็กได้อย่างครอบคลุม
และทั่วถึง

34 โครงการจัดนิทรรศการผลงานทาง

- เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการ

- จัดกิจกรรมการแสดงผลงานเด็ก

วิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในทุกด้าน

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดมี

ในสังกัด

- เพื่อให้โอกาสเด็กๆได้มีเวทีการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 400 คน

40,000

40,000

40,000

จานวนครั้ง

- นักเรียนได้มีพัฒนาการที่เหมาะ

ที่จัดโครงการ สมกับวัย
- เด็กได้แสดงออกและมุ่งเน้นให้

แสดงผลงานและความสามารถ

กองการศึกษา
ศพด.หนองบัว
ศพด.ดอนหัน

เป็นพลเมืองดีของประเทศ

ของตนเอง
35 โครงการจัดทาศูนย์การเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัย

- เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ใน

- จัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และ

การพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพ

จัดกิจกรรมพัฒนาด้านอารมณ์
สังคม ร่างกายและสติปัญญา

50,000

50,000

50,000

จานวนศูนย์

- เด็กสามารถพัฒนาทักษะการ

กองการศึกษา

การเรียนรู้

เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศพด.หนองบัว
ศพด.ดอนหัน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

โครงการ

1 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ปฏิบัติธรรม ให้กับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล

2 โครงการจัดงานขึ้นปีใหม่

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก/เยาวชน/ประชาชน
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินชีวิต
- เพื่อให้เด็ก/เยาวชน/ประชาชนได้มี
โอกาสปฏิบัติธรรมและมีคุณธรรมและ
จริยธรรม
- เพื่อให้พนักงานเทศบาลและประชาชน
ร่วมกันทาบุญตักบาตร
- เพื่อเป็นการอนุรักษ์พัฒนาปลูกฝัง
และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดี
- เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้มีโอกาส
ร่วมกันทาบุญตักบาตร เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- จัดให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ปฏิบัติธรรม ให้กับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล ปีละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000
120,000
120,000

ตัวชี้วัด(KPI)
จานวนผู้
เข้าร่วม
โครงการ

- ทาบุญตักบาตร ถวายภัตราหารพระ
ภิกษุสงฆ์

30,000

30,000

30,000

จานวนผู้
เข้าร่วม
กิจกรรม

- จัดกิจกรรมรดน้าดาหัวผู้ใหญ่สรงน้า
พระมอบของขวัญของรางวัล/ของที่ระลึก
ผู้สูงอายุ

200,000

200,000

200,000

จานวนผู้
เข้าร่วม
กิจกรรม

4 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดงาน - เพื่อรักษาวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ปฏิบัติ
ประจาปีทุ่งศรีเมือง
สืบไป

- จัดกิจกรรมงานทุ่งศรีเมืองร่วมกับ
สันนิบาตจังหวัดอุดรธานี

120,000

120,000

120,000

5 โครงการประเพณีลอยกระทง

- เพื่อเป็นการสืบทอดอนุรักษ์ประเพณี
ลอยกระทงให้ดารงไว้สืบไป
- ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่มี
ส่วนในการจัดกิจกรรม

- จัดกิจกรรมประกวดขบวนแห่
ประกวดนางนพมาศ และการแสดงบน
เวทีจากโรงเรียนและหน่วยงานในพื้นที่

600,000

600,000

600,000

จานวนผู้
เข้าร่วม
กิจกรรม
จานวนผู้
เข้าร่วม
กิจกรรม

6 โครงการจัดงานประเพณีกฐินเทศบาล

- เพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ซึ่ง
ประเพณีของท้องถิ่นให้ดารงค์สืบไป
- เพื่อให้เทศบาลและชุมชนมีกิจกรรม
ร่วมกัน

- จัดตั้งกองกฐินสามัคคีนาไปทอดถวาย
วัดภายในเขตเทศบาล

50,000

50,000

50,000

3 โครงการจัดประเพณีสงกรานต์

จานวนผู้
เข้าร่วม
กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- เพื่อให้เด็ก/เยาวชน/ประชาชน
สามารถนาความรู้ที่ได้มาปรับ
เปลี่ยนทัศนคติในการดาเนินชีวิต
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
- พนักงานเทศบาล และชุมชน
ได้ร่วมกันทาบุญตักบาตร สืบสาน
ประเพณีอันดีงาม

กองการศึกษา

- ประเพณีสงกรานต์ได้รับการ
อนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่สืบไป
- เกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ
ระหว่างเทศบาลและชุมชน
- ให้พนักงานเทศบาลฯและ
ประชาชนร่วมสืบทอดวัฒนธรรม
ให้คงอยู่ตลอดไป
- ประเพณีลอยกระทงได้รับการ
อนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่สืบไป
- ประชาชนและหน่วยงานในพื้น
ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ

กองการศึกษา

- สืบทอดงานประเพณีของท้อง
ถิ่นให้ดารงสืบไป
- ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
ทาบุญสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างชุมชนกับเทศบาล

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7 โครงการจัดงานประเพณี (สัตยาธิษ
ฐานสืบสานงานประเพณีไหว้สา
พระธาตุโพนทอง)

- เพื่อเป็นการสืบทอด และอนุรักษ์ซึ่ง
ประเพณีท้องถิ่นให้ดารงไว้
- เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมือง
8 โครงการจัดงานประเพณีบุญประจาปี - เพื่อคนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดี
ในเขตเทศบาล
งามให้คงไว้สืบไป

9 การสนับสนุน ด้านการส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรม การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เป็นต้น (เสนอโดยชุมชน
เทศบาล 38 ชุมชน)
10 โครงการหนูน้อยเข้าวัด
(ศพด.ดอนหัน)
11 โครงการหนูน้อยเข้าวัด
(ศพด.หนองบัว)

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี พิธีราบวง
สรวงองค์พระธาตุ ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของเทศบาลและ จ.อุดรธานี

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
250,000
250,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนผู้
เข้าร่วม
กิจกรรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- งานประเพณี (สัตยาธิษฐาน
งานประเพณีไหว้สา พระธาตุ
โพนทอง) ได้รับการอนุรักษ์และ
สืบทอดประเพณีไว้สืบไป
จานวนชุมชน - ประชาชนมีจิตรสานึกในการ
ที่เข้าร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดี
กิจกรรม งามให้คงไว้สืบไป

กองการศึกษา

100,000

100,000

100,000

- เพื่อให้ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆได้
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ส่งเสริมประเพณีต่างๆ

- จัดกิจกรรมขบวนแห่งานประเพณีใน
ท้องถิ่น
- มีผู้เข้าร่วมงานจานวนหมู่บ้านละ
1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัด
งานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ

400,000

400,000

400,000

จานวนชุมชน - ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆจัด
ที่เข้าร่วม งานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ขนบ
กิจกรรม ธรรมเนียมประเพณีและวัฒน
ธรรมต่างๆ

กองการศึกษา

- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศพด.ดอนหัน

- จัดกิจกรรมให้นักเรียน ศพด.ดอนหัน

20,000

20,000

20,000

ร้อยละของ

กองการศึกษา

ได้เข้าวัดฟังธรรม ทาบุญตักรบาตร

ได้เข้าวัดฟังธรรม ทาบุญตักรบาตร

นักเรียนที่เข้า วัดฟังธรรมทาบุญตักบาตรเพื่อให้

ศพด.ดอนหัน

บาเพ็ญกุศล เพื่อให้เด็กมีจิตใจที่ดีงาม
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนศพด.หนองบัว

บาเพ็ญกุศล มีเข้าร่วมโครงการ 200 คน
- จัดกิจกรรมให้นักเรียน ศพด.หนองบัว

ร่วมกิจกรรม เด็กมีจิตใตที่ดีงาม
ร้อยละของ - นักเรียนศพด.หนองบัวได้เข้า

กองการศึกษา

ได้เข้าวัดฟังธรรม ทาบุญตักรบาตร
บาเพ็ญกุศล เพื่อให้เด็กมีจิตใจที่ดีงาม
12 โครงการจ้างบุคลากรทางด้านการสอน - เพื่อให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความ
วิชานาฏศิลป์พื้นเมือง
สามารถในด้านการสอนวิชานาฏ
ศิลป์สอนโดยตรงแก่นักเรียน

ได้เข้าวัดฟังธรรม ทาบุญตักรบาตร
บาเพ็ญกุศล มีผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน
- จัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถทางด้านการสอนวิชานาฏศิลป์
จานวน 1 คน ตลอด 1 ปีการศึกษา
ตามวุฒิการศึกษา เดือนละ 9,000 บาท
จานวน 10 เดือน

20,000

90,000

20,000

90,000

20,000

90,000

นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
จานวน
บุคลากรที่
จัดจ้าง

- นักเรียนศพด.ดอนหัน ได้เข้า

วัดฟังธรรมทาบุญตักบาตรเพื่อให้
เด็กมีจิตใจที่ดีงาม
- โรงเรียนมีบุคลากรในด้าน
การสอนวิชานาฏศิลป์พื้นเมือง
ให้แก่นักเรียนโดยตรงและ
สามารถไปร่วมงานพิธีต่างๆ
ได้อย่างสวยงาม

กองการศึกษา

ศพด.หนองบัว
กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

13 โครงการอบรมนาฏศิลป์

- เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้า
ใจหลักการและเทคนิคฝึกฝนการร่ายรา

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/เข้าค่าย
นาฎศิลป์สาหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3

14 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความเลื่อมใส
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา
- เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีความอดทน
อดกลั้นมีเมตตาเป็นที่พึ่งของบุตรหลาน
ในครอบครัว

- ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
จานวน 400 คน

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ - นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
นักเรียนที่ หลักการและเทคนิคฝึกฝน
เข้าอบรม การร่ายรา
จานวนครั้ง - ผู้สูงอายุได้ทากิจกรรมร่วมกัน
ของการ - ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายเพลิด
จัดกิจกรรม เพลิน มีความสุขทางด้านกายและ
ทางจิตใจ ทาให้เกิดความรักความ
สามัคคีกันในหมู่คณะ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส
กองสวัสดิการฯ

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ - เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และทัศนคติ - ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร และ ที่ดีในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร ปีละ 1 ครั้ง
บุคลากรของเทศบาลตาบลหนองบัว
และบุคลากรของเทศบาล
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่บุคลากรเทศบาล

- เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร
และบุคลากรเทศบาล

- จัดฝึกอบรม ปีละ 1 ครั้ง

3 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของ
เทศบาลตาบลหนองบัว

- เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจและ
กระตุ้นให้ลูกจ้างมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์ของเทศบาล
- เพื่อให้สานักงานมีความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
- เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีใน
การปฏิบัติงาน
- เพื่อให้เทศบาลสามารถจัดการ
เลือกตั้งของเทศบาลตาบลหนองบัว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
- เพื่อสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้บริการของเทศบาล

4 โครงการอบรมการพัฒนาองค์กรเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเทคนิค 5 ส

5 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

6 โครงการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลตาบลหนองบัว

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000 1,000,000

100,000

100,000

100,000

- ทาการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
จานวน ปีละ 1 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

- รณรงค์จัดกิจกรรม 5 ส.ภายในสานักงาน
เทศบาลตาบลหนองบัว ปีละ 2 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

- จัดการเลือกตั้งต่าง ๆ ภายในเทศบาล

200,000

200,000

200,000

- จ้างสถาบันที่มีความชานาญสารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนในการให้
บริการของเทศบาลปีละครั้ง

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนครั้ง
ที่ฝึกอบรม
และศึกษา
ดูงาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- คณะผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาล
มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีมีความกระตือ
รือร้นในการปฏิบัติงาน
- คณะผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาล
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
เพิ่มพูนทักษะในด้านต่าง ๆ นามาพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
ร้อยละของ
- คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
บุคลากรที่ได้รับ นาความรู้ และประสบการณ์จากการ
การฝึกอบรม อบรมมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและ
การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดีในการให้บริการประชาชน
ร้อยละของ
- บุคลากรมีขวัญกาลังใจและตั้งใจใน
บุคลากรที่รับ การปฏิบัติงาน
คัดเลือก
จานวนครั้ง
- มีสานักงานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบ
ที่จัดกิจกรรม เรียบร้อย สวยงาม
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้อยู่ในสภาพ
แวดล้อมที่ดีส่งผลให้สุขภาพจิตดีปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

สานักปลัด

ร้อยละของ
- เทศบาลสามารถจัดการเลือกตั้งได้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อย่างมีประสิทธิภาพ
มาใช้สิทธิ

สานักปลัด

ร้อยละของ
ประชาชนมี
ส่วนร่วม

- เทศบาลหนองบัวมีข้อมูลที่ได้จากการ
สารวจมาใช้ในการปรับปรุงการทางาน
ให้ดียิ่งขึ้น

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ที่

โครงการ

7 โครงการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
ในการติดต่อราชการด้านงานบริการ
ของเทศบาลตาบลหนองบัว

วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับด้านงานบริการของเทศบาล
ตาบลหนองบัว

8 โครงการพัฒนาองค์กรสร้างสัมพันธภาพ - เพื่อเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน
ที่ดีระหว่างบุคคลในองค์กร
สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติ
งาน และเน้นการทางานเป็นทีม
9 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
- เพื่อให้พนักงานจ้างของ
ในการควบคุมโรคติดเชื้อในพนักงานจ้าง กองสาธารณสุขมีความรู้และตระหนัก
กองสาธารณสุข
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ปลอดภัย
จากโรคติดเชื้อ
10 โครงการเทศบาลโปร่งใสหัวใจคุณธรรม - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานเน้นความโปร่งใสและมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- จัดทาคู่มือประชาสัมพันธ์ด้านงาน
บริการ จานวน 3,000 ชุด

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนคู่มือ
สาหรับ
ประชาชน

- ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานบริการของเทศบาล
- ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการ
ตามห้วงระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดให้

สานักปลัด

- สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
สานักปลัด
- เพื่อความสมานสามัคคีกันระหว่าง
ผู้ร่วมงาน
- พนักงานจ้างกองสาธารณสุขมีความรู้และ กองสาธารณสุขฯ
ตระหนักในการป้องกันตัวเองจากการปฏิบัติ
งานเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อ

ตัวชี้วัด(KPI)

- จัดกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

จานวนครั้ง
ที่จัดกิจกรรม

- ตรวจเช็คร่างกายและรับความรู้
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

- ดาเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติงานที่เน้นความโปร่งใส
และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

100,000

100,000

100,000

จานวน
พนักงาน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละของ
บุคลากร
ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม
ร้อยละ
ของชุมชน
ที่ได้รับเงิน
อุดหนุน

11 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน - เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ความ
ในเขตเทศบาล จานวน 38 ชุมชน
สามารถของ อสม.ในเขต
- เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้าน
สาธารณสุขในเทศบาล

- อุดหนุนงบประมาณในการดาเนินการ
ด้านสาธารณสุขทุกชุมชนในเขตเทศบาล
ชุมชนละ 15,000 บาท

12 โครงการฝึกอบรมพนักงานก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน

- จัดอบรมพนักงานในระดับหัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน จานวน 1 รุ่น
- จัดอบรมพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง จานวน 1 รุ่น

- เพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและสู่มาตรฐานสากล
- ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่าง
เข้มข้นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

570,000

200,000

570,000

100,000

570,000

100,000

ร้อยละของ
บุคลากร
ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม

- เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้

สานักปลัด

- อสม. ในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ เพิ่มศักยภาพใน
การทางานได้ดีขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

- บุคลากรมีความรู้ความสามารถใช้
ภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารในหมู่
สมาชิกอาเซียนได้
- สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่กันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ที่

โครงการ

13 โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม
14 โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนา
บุคลิกภาพศิลปะการวางตนของคน
ทางานและการจัดพิธีการ
15 โครงการฝึกอบรมพนักงานประจาหน่วย

16 โครงการฝึกอบรม อปพร.

17 โครงการฝึกอบรมพนักงาน
หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นต้น
และพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า
18 โครงการอบรมครูฝึกดับเพลิงและกู้ภัย

19 โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย
(OTOS)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

- เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 200 คน

- เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการ
- เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
วางตนของคนทางานและการจัดพิธีการ ประธานชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
- เพื่อเพิ่มพูนทักษะความชานาญ
- จัดฝึกอบรมพนักงานประจาหน่วย
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ปีละ 4 ครั้ง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- เพื่อเพิ่มพูนทักษะความชานาญ
- จัดฝึกอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
จานวน 1 รุ่น
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
- จัดฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรทบทวน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จานวน 1 รุ่น
- เพื่อเพิ่มพูนทักษะความชานาญ
- จัดส่งอบรมพนักงานดับเพลิงขั้นต้น
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และพนักงานดับเพลิงก้าวหน้า 20 คน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- เพื่อเพิ่มพูนทักษะความชานาญ
- จัดส่งอบรมครูฝึกดับเพลิงและกู้ภัย
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- อบรมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยสถาบัน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
ต่างๆ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ - จัดส่งอบรม OTOS จานวน 10 คน
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยเผชิญ
- เพื่อพัฒนาบุคลากรและสร้างทีม
กู้ชีพประจาตาบลให้สามารถปฏิบัติ
ภารกิจด้านการค้นหาและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
60,000 60,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนผู้เข้าร่วม - เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
โครงการ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม

สานักปลัด

จานวนผู้ที่ผ่าน
การอบรม

สานักปลัด

50,000

50,000

50,000

- ประธานชุมชน ผู้บริหารสมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง มีความรู้
ด้านศิลปะการวางตนและการจัดพิธีการ
ร้อยละของ - อปพร.มีความรู้ความชานาญในการ
บุคลากรที่ได้รับ ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
การฝึกอบรม

100,000

100,000

100,000

200,000

200,000

200,000

จานวน
อปพร. ร่วม
ปฏิบัติหน้าที่

200,000

200,000

200,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
อบรมหลักสูตร
ดับเพลิงขั้นต้น
ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้
รับอบรมครูฝึก
ดับเพลิงและกู้ภัย
จานวน OTOS
ช่วยปฏิบัติ
หน้าที่กู้ภัย
ในชุมชน

- อปพร.มีความรู้ความชานาญใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
- พนักงานประจาหน่วยมีความรู้
ความชานาญในการปฏิบัติงาน
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
- ครูฝึกดับเพลิงมีความรู้ความชานาญ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
- ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
จากการเกิดภัยพิบัติต่างๆ

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ที่

โครงการ

20 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนถนนโดย
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS-EMA)

วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
- เพื่อเพิ่มพูนทักษะความชานาญ
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- จัดส่งอบรม EMS-EMA จานวน10 คน

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

21 โครงการเพิ่มศักยภาพระบบการแพทย์ - เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ - ดาเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฉุกเฉินให้แก่บุคลากร
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยบริการ ฝึกอบรมในระดับที่สูงขึ้นเป็นการเพิ่ม
รระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 20 คน

100,000

100,000

100,000

22 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของกองวิชาการและแผนงาน

- เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และทัศนคติ
ที่ดีในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของ
กองวิชาการและแผนงาน
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้าน IT ให้บุคลากรของกองวิชาการ
และแผนงาน

50,000

50,000

50,000

23 โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพ
ทัศนศึกษาดูงานของพนักงาน ครูผู้
ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าที่สังกัดและคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองการศึกษา

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและ - จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่
เพิม่ ศักยภาพในการปฏิบัติงานมีครูผู้
ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่
และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วม
จานวน 100 คน

300,000

200,000

200,000

24 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถ - จัดส่งครูเข้ารับการฝึกอบรมและให้มี
เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้มี
ความรู้อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
ประสิทธิภาพ

36,000

36,000

36,000

- ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้
ฝึกอบรม
หลักสูตรฯ

- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
- ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
จากการเกิดอุบัติภัยทางถนน

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้
เพิ่มศักยภาพ
ระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน
จานวนครั้ง
ที่ฝึกอบรม
และศึกษา
ดูงาน

- ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
ในการรักษาชีวิตผู้ป่วยขณะนาส่งสถาน
บริการทางการแพทย์มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

จานวนครั้งที่
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

- พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางศึกษา กองการศึกษา
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดมีความรู้ความสามารถ ศพด.หนองบัว
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ศพด.ดอนหัน

- บุคลาการของกองวิชาการและแผนงาน กองวิชาการฯ
มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีมีความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงาน
- คณะบุคลากรของกองวิชาการและ
แผนงานได้รับการพัฒนาความรู้ความ
สามารถเพิ่มพูนทักษะในด้านต่างๆ
นามาพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมายิ่งขึ้น

จานวนครั้งใน - ครูมีความรู้ความสามารถพัฒนาการสอน กองการศึกษา
การอบรมพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ศพด.หนองบัว
ครูผู้ดูแลเด็ก
ศพด.ดอนหัน

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ที่

โครงการ

25 โครงการพัฒนาวิชาชีพครู
- เทคนิคการสอน
- อบรมการวัดประเมินผล
- อบรมการวิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม
สาหรับครู
- อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน

26 โครงการนิเทศการสอน

27 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของกองคลัง

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียน
สาเร็จตามภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาการทางานของข้าราช
การครูตามยุคสมัยปัจจุบันของบ้าน
เมืองที่มีความเจริญ ให้เกิดผลสาเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
- เพื่อผลสาเร็จในการสร้างคน คือ
นักเรียนเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียน
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ
- เพื่อนิเทศการสอนของครู ให้การ
สนับสนุนพัฒนางาน
- เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเต็มศักยภาพ
- เพื่อกากับติดตามให้คาปรึกษาแก่
คณะครู
- เพื่อกระตุ้นให้ครูได้รับพัฒนาการ
ทางด้านการจัดบรรยากาศสภาพแวด
ล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการจัด
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และทัศนคติ
ที่ดีในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของ
กองคลัง
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- คณะครูและบุคลากรปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
- คณะครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรในโรงเรียนและระหว่างหน่วยงาน
- คณะครูนาความรู้ได้จากการศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปใช้ในการพัฒนา
การเรียนการสอน

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
240,000 240,000 240,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนครู
ที่ได้รับการ
พัฒนา
วิชาชีพครู

- ครูทุกคนในโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีความ กองการศึกษา
เชี่ยวชาญ มีความสามารถ มีความรอบรู้
รร.เทศบาล 1
ในวิชาการและมีกระบวนการเรียนการสอน หนองใส
ที่ดีขึ้น

- คณะครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
- ครูร้อยละ 60 มีการพัฒนาการสอน

10,000

10,000

10,000

จานวนครั้ง
ที่นิเทศ

- ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิ กองการศึกษา
ภาพและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รร.เทศบาล 1
ที่ดีขึ้น
หนองใส

- ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ปีละ 1 ครั้ง

100,000

50,000

50,000

จานวนครั้งที่
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

- บุคลากรของกองคลังมีวิสัยทัศน์และทัศน
คติที่ดี มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
- คณะบุคลากรของกองคลังได้รับการ
พัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ่มพูน ทักษะ
ด้านต่างๆนามาพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กองคลัง

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
เชิงปริมาณ
- บุคลากร โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
จานวน 42 คน ได้รับการพัฒนาทุกคน
เชิงคุณภาพ
- ครูโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม
และสามารถผลิตสื่อการสอนที่พัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000 20,000

ตัวชี้วัด(KPI)

28 โครงการแสดงผลงานประจาปี เพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา

- เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากร โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาครู
สู่คุณภาพระดับสากล
- เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติ
งานของบุคลากร โรงเรียนเทศบาล 1
หนองใส ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

29 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของบุคลากรที่รับผิดชอบในการ
จัดซื้อจัดจ้าง

- เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และทัศนคติ - ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ที่ดีในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของ ปีละ 1 ครั้ง
กองคลังและบุคลากรของเทศบาล
ทุกกอง ทุกฝ่ายรับผิดชอบด้านการจัดหา
จัดซื้อ/จัดจ้าง
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

50,000

50,000

50,000

จานวนครั้งที่
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

30 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข ( อสม. ) และศึกษาดูงาน

- เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุข
มีความรู้ความสามารถในงานด้าน
สาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อสนับสนุนงานด้านการ
สาธารณสุขของเทศบาล
-เพื่อสร้าง อสม. ต้นแบบในการ
ดาเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

800,000

500,000

500,000

จานวน อสม.
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

- จัดอบรม และทัศนศึกษาดูงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข จานวน 400 คน
ระยะเวลา 2-3 วัน

จานวนผลงาน
ประจาปี

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ครู บุคลากร โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส กองการศึกษา
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจใน รร.เทศบาล 1
บทบาทหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
หนองใส
สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
- บุคลากรในสังกัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏิบัติงานในหน้าที่ สามารถนาความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บุคลากรของกองคลังมีวิสัยทัศน์
กองคลัง
และทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงาน
- คณะบุคลากรของกองคลังได้รับการ
พัฒนาความรูค้ วามสามารถเพิ่มพูนทักษะ
ในด้านต่างๆนามาพัฒนาการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ลดขั้นตอนในการทางานทาให้เพิ่ม
ความคล่องตัวของการทางานได้รวดเร็วขึ้น
- ลดความขัดแย้งภายในองค์กร
- อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีความรู้
กองสาธารณสุขฯ
ความสามารถ
- ประชาชนในเขตเทศบาลมีความรู้ในด้าน
สุขภาพอนามัยเพิ่มมากขึ้น
-อสม. ดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างมีความสุข

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000 50,000

31 โครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุข
แห่งชาติ

- เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขในเขต - จัดกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข
เทศบาลมีความสามัคคี
ในเขตเทศบาล จานวน 1 ครั้ง

32 โครงการส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน
เทศบาลโดยการออกกาลังกาย

- เพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงานของ
เทศบาล

- พนักงานเทศบาลออกกาลังกาย
โดยการเต้นแอโรบิค สัปดาห์ละ 3 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

33 โครงการองค์การแห่งการเรียนรู้

- เพื่อเพิ่มพูนทักษะความชานาญใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
การเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้
ให้แก่กันและกัน
- เพื่อให้บุคลากร ของเทศบาลมี
ความรู้ความสามารถนามาใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ
และงานอื่นๆ
- เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ๆในเขตพื้นที่
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

- จัดอบรมพนักงานเทศบาลในระดับ
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน จานวน 1 รุ่น
- จัดอบรมพนักงานและพนักงานจ้าง
จานวน 1 รุ่น

200,000

100,000

100,000

- สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรม
เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

10,000

10,000

10,000

34 โครงการสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรม
ของเทศบาลตาบลหนองบัว

ตัวชี้วัด(KPI)
จานวน อสม.
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม
จานวนพนักงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล
มีความสามัคคี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขฯ

- พนักงานเทศบาลมีสุขภาพดีและมีความ กองสาธารณสุขฯ
ตระหนักในการดูและส่งเสริมสุขภาพ
ของตนเอง

จานวนครั้งที่ - พนักงานเทศบาลทุกระดับมีความรู้
จัดองค์การแห่ง ความเข้าใจในการจัดการความรู้การปฏิบัติ
การเรียนรู้
งานมากขึน้
- สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบ
การณ์ให้แก่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สานักปลัด

จานวนผลงาน - เทศบาลมีการผลิตผลงานที่เป็นสิ่ง
ที่เป็นนวัตกรรม แปลก ใหม่ ทันสมัย สามารถนามาใช้
ในเทศบาล เพื่อให้เกิดปะโยชน์กับชุชน
ได้จริง

สานักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
( ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
ที่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อนาเจ้าหน้าที่ออกไปบริการ
- จัดเจ้าหน้าที่ออกให้บริการประชาชนตาม
150,000 100,000 100,000
1 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน
ประชาชนในพื้นที่โดยตรง
ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล จานวนปีละ 1 ครั้ง
- เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและ
แนวทางในการพัฒนาของประชาชน
ในชุมชน
2 โครงการยกฐานะเทศบาล จากเทศบาล
ตาบลเป็นเทศบาลเมือง

- เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ
ให้บริการประชาชน

3 โครงการจัดตั้งสานักทะเบียนและบัตร
เทศบาลตาบลหนองบัว

- เพื่อให้มีสานักทะเบียนที่ทันสมัย
- จัดตั้งสานักทะเบียนและบัตรจานวน 1 แห่ง
เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
สร้างความรู้สึกที่ดีแก่ผู้มาติดต่อราชการ
-เพื่อให้สามารถบริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
ในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้อาคารสานักงานอยู่ในสภาพ
- ดาเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
ที่ดีเอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน
สานักงาน จานวน 1 หลัง
- เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อราชการ
- เพื่อให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์
- จัดซื้อรถตู้ จานวน 1 คัน
ที่ทันสมัยเพียงพอและเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน
- เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลมีรายได้
- จัดตั้งสถานธนานุบาล จานวน 1 แห่ง
เพิ่มขึ้น
- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน
- เพื่อลดปัญหาหนี้สินนอกระบบ

4 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร
สานักงานเทศบาลตาบลหนองบัว

5 โครงการจัดซื้อรถตู้

6 โครงการจัดตั้งสถานธนานุบาล
เทศบาลตาบลหนองบัว

- เพื่อให้การบริการสาธารณะที่ทั่วถึงและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

1,000,000

-

-

3,000,000

-

-

500,000

500,000

500,000

1,500,000

-

-

5,000,000

-

-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนครั้ง - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ที่จัดกิจกรรม สะดวกจากการให้บริการของ
เทศบาล
- เทศบาลสามารถรับทราบปัญหา
ความต้องการและแนวทางการ
พัฒนาจากประชาชนโดยตรง
จานวนครั้ง - การบริการสาธารณะที่ทั่วถึงและ
ที่ดาเนินการ ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการ
ให้บริการ
จานวน
- เทศบาลมีสานักทะเบียนและ
ประชาชน บัตร ฯที่ทันสมัยสามารถให้บริการ
ที่มารับบริการ ประชาชนได้อย่างทั่วถึงสะดวก
รวดเร็ว
- การปฏิบัติงานทะเบียนและบัตร
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สานักปลัด

จานวน
- เทศบาลมีอาคารสานักงาน
ประชาชน สภาพดีเหมาะกับการปฏิบัติงาน
ที่มารับบริการ - ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
จานวนรถตู้ - เทศบาลมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่
ที่ต้องการ ทันสมัยในการปฏิบัติงานให้มี
ใช้งาน
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จานวน
- เทศบาลมีรายได้เพื่อการพัฒนา
การจัดตั้ง เพิ่มขึ้น
สถานธนานุบาล - ประชาชนมีแหล่งเงินดอกเบี้ยต่า
- แก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
( ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
ที่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อใช้ในงานสารวจออกแบบ
- จัดซื้อรถบรรทุกนั่ง (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน
750,000
7 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกนั่ง (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ตรวจพื้นที่ในเขตเทศบาล
ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู)
แบบดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู)
- เพื่อใช้อานวยความสะดวกในการให้ จานวน 1 คัน
บริการประชาชน และติดต่อราชการ
8 โครงการจัดซื้อเครื่อง barcode
Scanner

- เพื่อจัดซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด

- เพื่อใช้ในการอ่านข้อมูล จานวน 1 เครื่อง

9 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
All in one
10 โครงการจัดซื้อจอ led smart tv
จานวน 2 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า
50 นิ้ว
11 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
ตั้งพื้น หรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบAll in one
- เพื่อจัดซื้อจอ led Smart tv

- เพื่อให้บริการประชาชนเกี่ยวกับสืบค้น
ข้อมูลต่างๆ
- เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน

-เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
จานวน 5 ตัว ขนาด 36,000 บีทียู

12 โครงการเช่ารถยนต์เพื่อใช้เป็นรถยนต์
ส่วนกลางเทศบาลตาบลหนองบัว

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
- เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
เพียงพอและเหมะสมต่อการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
- เพื่อจัดซื้อพัดลมไอน้าไว้ใช้งาน
และอานวยความสะดวกในการให้
บริการแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
- เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางานหน้าเหล็ก
PVC 4 ลิ้นชักพร้อมกระจก
และเก้าอี้พนักพิงทางาน

- เช่ารถยนต์มาเพื่อใช้ปฏิบัติงานส่วนกลาง

13 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)

14 โครงการจัดซื้อพัดลมไอน้า

15 โครงการจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้สานักงาน

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนรถ
บรรทุกนั่ง

- มีพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพสามารถติดต่อ
ราชการและอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง
จานวนเครื่อง - มีเครื่องในการค้นหาข้อมูลและ
barcode อ่านข้อมูลสะดวกต่อการค้นหา
เอกสารต่างๆ
จานวน
- มีให้ประชาชนได้ค้นหาข้อมูล
คอมพิวเตอร์ ได้ง่ายขึ้น
จานวน
- มีจอประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติ
จอ led งานให้ประชาชนได้รับทราบ
smart tv
จานวนเครื่อง - มีครุภัณฑ์สานักงานไว้ใช้เพื่อ
ปรับอากาศ อานวยความสะดวกในการ
ชนิดตั้งพื้น ปฏิบัติงาน
หรือชนิดแขวน
จานวนรถยนต์ - เทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มี
ส่วนกลาง ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

5,000

-

-

70,000

-

-

200,000

-

-

220,000

-

-

500,000

-

-

7,900

-

-

ปริมาณงาน - เทศบาลมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่
ที่ได้รับ ทันสมัยในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สานักปลัด

- จัดซื้อพัดลมไอน้าไว้ใช้งาน จานวน 8 ตัว

200,000

-

-

สานักปลัด

- จัดซื้อโต๊ะทางานหน้าเหล็ก PVC 4 ลิ้นชัก
พร้อมกระจก และเก้าอี้พนักพิงทางาน
จานวน 1 ชุด

7,000

-

-

จานวนพัดลม - เทศบาลมีพัดลมไอน้าไว้ใช้งาน
ไอน้า
เพือ่ อานวยความสะดวกในการให้
บริการแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่
จานวนโต๊ะ - มีโต๊ะทางาน และเก้าอี้ไว้ใช้งาน
เก้าอี้สานักงาน

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จานวน 1 เครื่อง

สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
( ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
ตัวชี้วัด(KPI)
จะได้รับ
ที่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด
- จัดซื้อโต๊ะประชุม จานวน 20 ตัว
100,000
ความเพียงพอ - มีโต๊ะประชุมไว้ใช้งาน
16 โครงการจัดซื้อโต๊ะประชุม
140 x 60 x 75 ซม.
ของโต๊ะประชุม
- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิดทึบ
- จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิดทึบ จานวน 2 ตู้
14,000
ความเพียงพอ - มีตู้เหล็กไว้ใช้งาน
17 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิดทึบ
มือจับบิดมีกุญแจล็อค ได้รับการรับรอง
ของตู้เหล็ก
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
เก็บเอกสาร
- เพื่อให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มี
- จัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลของ
จานวน
500,000 100,000 100,000
- เทศบาลมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มี
18 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองส่วน
บุคคลของพนักงานดับเพลิง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
พนักงานดับเพลิง จานวน 5 ชุด
อุปกรณ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้พนักงานดับเพลิงมี
- ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ชีวิตและทรัพย์สิน
- เพื่อให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มี
- จัดซื้อเครื่องมือช่วยหายใจ จานวน 5 ชุด
600,000 200,000 200,000
จานวน
- เทศบาลมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มี
19 โครงการจัดซื้อเครื่องมือช่วยหายใจ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เครื่องช่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
- ประชาชนมีความปลอดภัยใน
หายใจ
เจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ชีวิตและทรัพย์สิน
- เพื่อให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มี
- จัดซื้อสายส่งน้าขนาด 1 1/2"
350,000 100,000 100,000
จานวน
- เทศบาลมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มี
20 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จานวน 10 เส้น
อุปกรณ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้การปฏิบัติงานของเหน้าที่
- จัดซื้อสายส่งน้าขนาด 2 1/2"
- ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ดับเพลิง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จานวน 10 เส้น
ชีวิตและทรัพย์สิน
- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานงานป้องกัน
- จัดซื้อรถยนต์บรรทุกนั่ง(ดีเซล) ขนาด 1ตัน
900,000
จานวน - มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยใน
21 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกนั่ง (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบ
และบรรเทาสาธารณภัย
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
รถบรรทุกนั่ง การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู)
และงานรักษาความสงบ
(4ประตู) พร้อมติดตั้งวิทยุสื่อสารและไฟ
ดีเซล
มากยิ่งขึ้น
- เพื่อใช้อานวยความสะดวกใน
ฉุกเฉินเรียบร้อย จานวน 1 คัน
การให้บริการประชาชนและการ
ติดต่อราชการ
โครงการจั
ด
ซื
อ
้
วั
ส
ดุ
อ
ป
ุ
กรณ์
- จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็นในการ
- เพื่อจัดหา ปรับปรุงอุปกรณ์ที่
150,000 100,000 100,000
จานวนวัสดุ - หน่วยมีอุปกรณ์ท่ใี ช้ในการ
22
ประจารถกู้ชีพ
ปฏิบัติงานตลอดปี
จาเป็นในการปฏิบัติงานในระบบ
อุปกรณ์ ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอตลอดปี
การแพทย์ฉุกเฉินและอุปกรณ์
ประจารถกู้ชีพ - มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตของ
ประจารถ EMS
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
สานักปลัด

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
( ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
ตัวชี้วัด(KPI)
ที่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อจัดหา ปรับปรุงอุปกรณ์สาหรับ
- จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ที่จาเป็นในการ
500,000
100,000 100,000 จานวนวัสดุ
23 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจารถ
กู้ภัย
การปฏิบัติงานในระบบการกู้ภัยฉุกเฉิน ปฏิบัติงานตลอดปี
อุปกรณ์
และอุปกรณ์ประจารถยนต์กู้ภัยที่ทันสมัย
ประจารถกูภ้ ัย
ทันสมัย เช่นเลื่อยยนต์ อุปกรณ์เครื่อง
ตัดถ่าง เชือกกู้ภัย อุปกรณ์แสงสว่าง
เครื่องอัดอากาศ ฯลฯ
24 โครงการปรับปรุงห้องควบคุมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

25 โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร
ชนิดมือถือ

26 โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์

27 โครงการบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

28 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
29 โครงการจัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า

- เพื่อปรับปรุงห้องควบคุมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้เหมาะ
สมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้พนักงานดับเพลิงมีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้พนักงานดับเพลิงมีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้พนักงานดับเพลิงมีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้การปฏิบัติงานของกอง
วิชาการฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
-เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการ
ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้
สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

- ปรับปรุงห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดเทศบาลให้มีความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน จานวน 1 ห้อง

5,000,000

-

-

- จัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ
จานวน 40 เครื่อง

500,000

-

-

- จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 2 เครื่อง

100,000

-

-

- ปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้

500,000

500,000

500,000

-

-

-

-

- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1*
จานวน 2 ชุด
-จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง

44,000
6,400

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- หน่วยมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอตลอดปี
- มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จานวนกล้อง -เพิ่มประสิทธิภาพในการเผ้าระวัง
วงจรปิด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- เพิ่มเติมอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงภัยในชุมชน
จานวนเครื่อง - เทศบาลมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มี
วิทยุสื่อสาร ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จานวนเครื่อง - เทศบาลมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มี
เลื่อยโซ่ยนต์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จานวน
- เทศบาลมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่มี
ครุภัณฑ์ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จานวน
- ทาให้การปฏิบัติงานมีความ
คอมพิวเตอร์ รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จานวนเครื่อง - การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
สารองไฟฟ้า เรียบร้อย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
งานป้องกันฯ
สานักปลัด

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

กองวิชาการ
กองวิชาการ

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
( ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
ที่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อเป็นการปรับกระบวนการปฏิบัติ -สานักงานเทศบาลตาบลหนองบัว มีการจัดทา
500,000 500,000 500,000
30 โครงการจัดทาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
งานภายในสานักงานโดยทางานผ่าน
สารบรรณอย่างเป็นระบบ จานวน 1 ระบบ
อินเทอร์เน็ต ส่งผลให้มีการ การทางาน
และลดงบประมาณสิ้นเปลือง
- เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสาระ
หว่างบุคลากรภายในสานักงาน
และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสื่อใน
- ห้องสมุดเป็นห้องสมุดที่เหมาะสมกับ
50,000
50,000
50,000
31 โครงการสื่อใหม่สาหรับห้องสมุด
- กิจกรรมอบรมยุวบรรณรักษ์
ห้องสมุดให้มีความทันสมัยและทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน
เหตุการณ์ปัจจุบัน
- นักเรียนเข้าใจและได้ทราบขั้นตอน
- เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงขั้นตอน
งานห้องสมุดมากขึ้น
และวิธีการต่างๆในการปฏิบัติแต่ละขั้นตอน
ในงานห้องสมุด
- เพื่อให้โรงเรียนมีศักยภาพใน
- บุคลากรโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
20,000
20,000
20,000
32 โครงการพัฒนาการสอนโดยใช้ ICT
การพัฒนาบุคลากรในด้าน ICT
ทุกคน
เพื่อรองรับในการพัฒนา
- เพื่อให้นักเรียนได้เห็นสื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย
- เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นคว้า
งานผ่านอินเตอร์เนต
- เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีเครื่อง
625,000
33 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์
สอนชั้น อนุบาล- ม.3
คอมพิวเตอร์เพิ่มอีก จานวน 25 เครื่อง
- เพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน
- เพื่อสนับสนุนการทางานของ
- ระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียนเทศบาล 1
20,000
20,000
20,000
34 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
บุคลากรและการจัดการเรียนการสอน
หนองใส พร้อมใช้งานร้อยละ 90เพื่อบริหาร
- เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์และ
จัดการและตอบสนองความต้องการใช้งาน
ระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งโรงเรียน
เทศบาล 1 หนองใส ใช้งานได้เป็นปกติ

ตัวชี้วัด(KPI)
ร้อยละของการ
ปฏิบัติงานที่
รวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยงบประมาณ
ด้านการจัดซื้อ
กระดาษที่
ลดลง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
-หน่วยงานสามารถลดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองไปกับ
ทรัพยากรกระดาษ
-เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางและติดต่อสื่อสาร
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองวิชาการ
สานักปลัด

จานวนสื่อ - ผู้รับบริการมีความพึงพอใจใน
ใหม่ห้องสมุด การเข้ารับบริการห้องสมุด
ที่ทันสมัย

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

ร้อยละของ - บุคลากรมีการพัฒนาการสอน
นักเรียนที่ได้รับ โดย ใช้ ICT
- นักเรียนได้เห็นสื่อการเรียน
การสอนใหม่ที่ทันสมัย
- นักเรียนค้นคว้างานผ่าน
อินเตอร์เนตได้

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

จานวนคอม
พิวเตอร์ที่
จัดซื้อ
จานวนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
ที่จัดซื้อ

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส
กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

- ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและนักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
- โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
มีการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นปกติ
90 เปอร์เซ็นต์ และมีอุปกรณ์ด้าน
ไอทีสนับสนุนการทางานของ
บุคลากรและการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนเทศบาล1หนองใส

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
( ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
ที่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000
- เพื่อให้มีอาคารและห้องปฏิบัติ
เชิงปริมาณ
35 โครงการจัดทาห้องปฏิบัติการคหกรรม,
อุตสาหกรรม
การที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการ
- นักเรียนทุกระดับ ร้อยละ 90 ได้ใช้
สอนอย่างเพียงพอ
อาคารปฏิบัติการ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการจัดการ
เชิงคุณภาพ
เรียนการสอนที่เฉพาะด้านอย่างมี
- ครูและนักเรียนได้ใช้อาคารปฏิบัติ
ประสิทธิผล
การ นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
- เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอน
และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
อย่างเพียงพอ
500,000 200,000 200,000
- เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ใน
- เพื่อให้อาคารสถานที่อยู่ในความพร้อม
36 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน
สถานภาพที่ใช้ได้และอานวยต่อการ
ต่อการใช้งานอยู่เสมอ
เรียนการสอน
37 โครงการจัดหาโต๊ะเก้าอี้ ครูและนักเรียน

- เพื่อให้นักเรียนแลครูมีโต๊ะ-เก้าอี้
ใช้สาหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ

38 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เข้าห้องสมุด
เพื่อระบบงานด้านการให้บริการ

- เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ให้มีเพียงพอ
กับการเก็บวัสดุอุปกรณ์
- เพื่อเพิ่มจานวนครุภัณฑ์ให้มี
ปริมาณมากขึ้น
- เพื่อเป็นมาตรฐานของห้องสมุดที่ดี

39 โครงการจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์เครื่อง
แต่งกายของห้องนาฏศิลป์

- เพื่อให้มีตู้เก็บอุปกรณ์และเครื่อง
แต่งกาย ห้องนาฏศิลป์เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสะดวกในการใช้และรักษา

- จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จานวน 200 ชุดๆ
ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท
- จัดซื้อ-เก้าอี้ครูประจาห้องเรียนจานวน
12ชุด ๆละ 4,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท
- มีตู้เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอ
- มีครุภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้งานในห้องสมุด
และเกิดประโยชน์ในการบริการของงาน
ห้องสมุด

288,000

-

-

3,000

3,000

3,000

- จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาดกว้าง 80 ซม.
ขนาดยาว 150 ซม. ขนาดสูง 150 ซม.
จานวน 4 หลัง

24,000

-

-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนห้อง - นักเรียนได้มีสื่อและแหล่งเรียน
ปฏิบัติการ รู้อย่างเพียงพอ
- นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจากสื่อการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม
- นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข
- นักเรียนได้มีทักษะในการวาง
แผนการทางาน
จานวนอาคาร - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
เรียนที่ หนองใส ได้ใช้ห้องและสถานที่
ซ่อมแซม ในการใช้การเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
จานวนโต๊ะ - นักเรียนและครูมีโต๊ะ-เก้าอี้
เก้าอี้ ครูและ ใช้สาหรับอาคารหลังใหม่อย่าง
นักเรียน เพียงพอ และเกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
จานวน
- ห้องสมุดมีความเป็นระเบียบ
ครุภัณฑ์
มากขึ้น
ที่จัดซื้อ
- มีความสะดวกในการให้บริการ

จานวน
อุปกรณ์
ที่จัดซื้อ

- โรงเรียนมีตู้เก็บอุปกรณ์แต่งกาย
ของห้องนาฏศิลอย่างเป็นระเบียบ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส
กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส
กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
( ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
ที่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,000,000
- เพื่อให้เด็กมีอาคารเรียนที่เพียง
- นักเรียนระดับอนุบาลมีอาคารเรียน
40 โครงการก่อสร้างอาคารอนุบาล
พอต่อจานวนเด็ก
ที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กและ
- เพื่อให้เด็กมีอาคารเรียนความ
เป็นสัดส่วน
ปลอดภัยและสุขลักษณะ
- ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
- เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
เต็มประสิทธิภาพ
ของครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

41 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์-ครุภัณฑ์
ประจาอาคารเอนกประสงค์

- เพื่อให้มีอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจา
อาคารเอนกประสงค์ ให้เอื้ออานวยต่อ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

42 โครงการในการจัดซื้อเครื่องมือในการ
พัฒนาซ่อมแซมอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

- เพื่อให้มีเครื่องมือในการซ่อมแซม
สิ่งที่ชารุดได้อย่างทันท่วงทีและเพียงพอ
- เพื่อให้สถานที่เด็กเล่นอยู่ในความ
ปลอดภัยมากขึ้นต่อการละเล่น
ของเด็ก
- เพื่อให้การปฏิบัติงานของกอง
การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
ของครูและนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
- เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศห้อง
พิเศษต่าง ๆ
- เพื่อให้นักเรียนมีโต๊ะ/เก้าอี้
สาหรับรับประทานอาหารเพียง
พอต่อการใช้งานในโรงอาหาร

43 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ ชนิด
Inkjet Printer
44 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ

45 โครงการจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ ประจา
โรงอาหาร

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนอาคาร - นักเรียนระดับปฐมวัยมีอาคาร
ที่จัดจ้าง เรียนที่เพียงพอต่อจานวนเด็ก
- นักเรียนระดับปฐมวัยมีอาคาร
เรียนที่เป็นสัดส่วนและมีความ
ปลอดภัย
- ครูสามารถจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ได้เต็มประสิทธิภาพ

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

- จัดซื้ออุปกรณ์-ครุภัณฑ์ ดังนี้
- เก้าอี้นวม
- ชุดรับแขก
- โต๊ะหมู่บูชา
- พรมปูพื้น
- จัดซื้อเครื่องมือในการซ่อมแซม ปรับปรุง
อาคารสถานที่

80,000

-

-

จานวนอุปกรณ์ - มีอุปกรณ์-ครุภัณฑ์ประจา
ครุภัณฑ์ อาคารเอนกประสงค์

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

70,000

70,000

70,000

จานวนเครื่อง - โรงเรียนมีเครื่องมือในการ
มือที่จัดซื้อ ซ่อมแซมอาคารสถานที่สิ่งแวด
ล้อมภายในโรงเรียน

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet
Printer จานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,000 บ.

15,000

-

-

กองการศึกษา

- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด
36,000 บีทียู พร้อมติดตั้งดังนี้
- ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ
จานวน 2 เครื่อง
- จัดซื้อชุดโต๊ะ – เก้าอี้ ขนาด 6-8 ที่นั่ง
กว้าง 80 ลึก178 สูง 74 ซม.ขนาดหน้าโต๊ะ.
80*180 ซมจานวน 50 ตัว ๆ ละ 6,500 บาท

70,000

-

-

จานวนเครื่อง
ปริ้นเตอร์ที่
จัดซื้อ
จานวนเครื่อง
ปรับอากาศ

325,000

-

-

- การปฏิบัติงานของกองการศึกษา
เป็นไปอย่ามีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์
- โรงเรียนมีเครื่องปรับอากาศ
ในห้องประชุมอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ทาให้การเรียนการ
สอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จานวนโต๊ะ - โรงเรียนมีโต๊ะ/เก้าอี้ใช้ใน
เก้าอี้ ที่จัดซื้อ โรงอาหาร

กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส
กองการศึกษา
รร.เทศบาล 1
หนองใส

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
( ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
ที่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อใช้เก็บวัสดุสานักงานของ
- จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บของศูนย์พัฒนา
75,000
46 โครงการจัดซื้อตู้เก็บของสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
เด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว จานวน
หนองบัว
3 หลังๆ ละ 25,000 บาท
- เพื่อใช้เก็บวัสดุสานักงานของ
- จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บของ ศูนย์พัฒนา
75,000
47 โครงการจัดซื้อตู้เก็บของสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
เด็กเล็กชุมชนดอนหัน จานวน 3 หลังๆ ละ
25,000 บาท
- จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
15,000
48 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารสาหรับศูนย์ - เพื่อใช้เก็บเอกสารทางราชการ
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว
ของศูนย์พัฒนเด็กเล็กเทศบาล
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ตาบลหนองบัว
หนองบัว จานวน 3 หลังๆละ 5,000 บ.
- จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
15,000
49 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารสาหรับศูนย์ - เพื่อใช้เก็บเอกสารทางราชการ
พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
ของศูนย์พัฒนเด็กเล็กชุมชน
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
ดอนหัน
จานวน 3 หลังๆ ละ 5,000 บ.
- เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมีที่สาหรับ
- จัดซื้อเก้าอี้สานักงานสาหรับศูนย์
5,000
50 โครงการจัดซื้อเก้าอี้สานักงานสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
นั่งปฏิบัติงาน
พัฒนาเด็กเล็กสาหรับเทศบาลตาบล
หนองบัว
หนองบัวจานวน 2 ตัวๆ ละ 2,500 บ.
- เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมีที่สาหรับ
- จัดซื้อเก้าอี้สานักงานสาหรับศูนย์
5,000
51 โครงการจัดซื้อเก้าอี้สานักงานสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
นั่งปฏิบัติงาน
พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหันจานวน
2 ตัวๆ ละ 2,500 บ.
- เพื่อใช้ในการวางอุปกรณ์การเรียน
- จัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางของสาหรับศูนย์
90,000
52 โครงการจัดซื้อชั้นวางสิ่งของสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
การสอนและอุปกรณ์สัมภาระของเด็ก
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว
หนองบัว
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
จานวน 9 หลังๆ ละ 10,000 บ.
ตาบลหนองบัว
- เพื่อใช้ในการวางอุปกรณ์การเรียน
- จัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางของสาหรับศูนย์
30,000
53 โครงการจัดซื้อชั้นวางสิ่งของสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
การสอนและอุปกรณ์สัมภาระ
พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน จานวน 3 หลัง
ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หลังละ 10,000 บ.
ชุมชนดอนหัน
- เพื่อให้มีที่เก็บตาราเรียนเก็บสื่อ
- จัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางหนังสือของ
18,000
54 โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
การเรียน การสอน ของศูนย์พัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว
หนองบัว
เด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว
จานวน 3 หลังๆละ 6,000 บ.

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนตู้เก็บ - มีตู้เก็บอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ของที่จัดซื้อ

กองการศึกษา
ศพด.หนองบัว

จานวนตู้เก็บ - มีตู้เก็บอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ของที่จัดซื้อ

กองการศึกษา
ศพด.ดอนหัน

จานวนตู้เก็บ - มีตู้เก็บอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
เอกสาร

กองการศึกษา
ศพด.หนองบัว

จานวนตู้เก็บ - มีตู้เก็บอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
เอกสาร

กองการศึกษา
ศพด.ดอนหัน

จานวนเก้าอี้ - ครูผู้ดูแลเด็กมีเก้าอี้ในการปฏิบัติ
งานให้มีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา
ศพด.หนองบัว

จานวนเก้าอี้ - ครูผู้ดูแลเด็กมีเก้าอี้ในการปฏิบัติ
งานให้มีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา
ศพด.ดอนหัน

จานวนชั้น
วางสิ่งของ

- มีชั้นวางอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน

กองการศึกษา
ศพด.หนองบัว

จานวนชั้น
วางสิ่งของ

- มีชั้นวางอุปกรณ์เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองการศึกษา
ศพด.ดอนหัน

จานวนชั้น - มีชั้นวางหนังสือเป็นระเบียบ
วางหนังสือ เรียบร้อย

กองการศึกษา
ศพด.หนองบัว

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
( ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
ที่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อให้มีที่เก็บตาราเรียน เก็บสื่อ
- จัดซื้อครุภัณฑ์ชั้นวางหนังสือของ
18,000
55 โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือสาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
การเรียน การสอน ของศูนย์พัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
เด็กเล็กชุมชนดอนหัน
จานวน 3 หลังๆละ 6,000 บ.
- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในศูนย์
- จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ชุด
14,000
56 โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ชุดละ 7,000 บ.
หนองบัว
57 โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน

- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน

- จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ชุด
ชุดละ 7,000 บ.

14,000

-

-

58 โครงการปรับปรุง/ต่อเติม /ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตาบลหนองบัว
59 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

- เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
เด็กนักเรียน ครู และมีห้องเรียน
เพียงพอกับเด็กนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
- เพื่อเป็นการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็นระบบ
LTAX 3000 ของกรมฯ

- มีห้องเรียนที่สะดวก ปลอดภัย และ
เพียงพอกับเด็กที่เพิ่มขึ้นพร้อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ
- ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของกรมฯ

300,000

-

-

400,000

200,000

200,000

60 โครงการสารวจข้อมูลเพื่อปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- เพื่อปรับปรุงข้อมูลในระบบฯ
ให้ถูกต้อง
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบข้อมูลได้โดยสะดวกรวดเร็ว

- เทศบาลตาบลหนองบัวมีแผนที่และทะเบียน
ทรัพย์สินที่ถูกต้อง

100,000

100,000

100,000

61 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

- เพื่ออานวยความสะดวกและจูงใจ
ให้กับผู้ประกอบการในการชาระภาษี
- ออกเยี่ยมผู้ประกอบการเพื่อ
รับทราบปัญหาตลอดจนรับเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ

-ออกให้บริการตามสถาน ประกอบการ
และชุมชนต่างๆคลอบคลุมเขตเทศบาล

70,000

70,000

70,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนชั้น - มีชั้นวางหนังสือเป็นระเบียบ
วางหนังสือ เรียบร้อย

กองการศึกษา
ศพด.ดอนหัน

จานวน
โต๊ะ-เก้าอี้

กองการศึกษา
ศพด.หนองบัว

- การปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตาบลหนองบัว
เป็นไปด้วยความสะดวกมีประสิทธิ
ภาพและบรรลุวัตุประสงค์
จานวน
- การปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา
โต๊ะ-เก้าอี้ เด็กเล็กชุมชนดอนหันเป็นไปด้วย
ความสะดวกมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตุประสงค์
ห้องเรียนได้ - ศพด.หนองบัว มีห้องเรียนที่
รับการปรับปรุง เพียงพอและปลอดภัย
จานวนข้อมูล - ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียน
แผนที่ภาษีฯ ทรัพย์สินสามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- จัดเก็บภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน
จานวนข้อมูล - เทศบาลมีระบบการจัดเก็บภาษี
แผนที่ภาษีฯ ที่แน่นอนถูกต้องและเป็นธรรม
- เทศบาลมีข้อมูลทางด้าน
การคลังส่วนท้องถิ่นอย่าง
ครบถ้วนและถูกต้อง
ร้อยละความ - เทศบาลมีรายได้เพิ่มขึ้น
พึงพอใจของ - เทศบาลได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อ
ประชาชนจาก นาไปใช้ในการจัดเก็บภาษีต่อไป
บริการของ
เทศบาล

กองการศึกษา
ศพด.ดอนหัน

กองการศึกษา
ศพด.หนองบัว
กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
( ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
ที่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อให้มีตู้เก็บเอกสารที่ใช้ในการ
- จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ
8,000
62 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ปฏิบัติงาน ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
ขนาด 4 ฟุต จานวน 2 หลัง
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
เอกสาร
- เพื่อให้มีตู้เก็บเอกสารที่ใช้ในการ
- จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด
30,000
63 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี,พัสดุ
จานวน 6 หลัง
และฝ่ายพัฒนารายได้ ที่เป็น
ระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน
- เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
เอกสาร
- เพื่อให้มีตู้เก็บเอกสารที่ใช้ใน
- จัดซื้อตู้เก็บรางเลื่อน จานวน 2 ตู้
200,000
64 โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อน
การปฏิบัติงาน ด้านแผนที่ภาษีฯ
และด้านการเงินบัญชี ที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน
- เพื่อความอานวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้เอกสาร
- เพื่อให้มีตู้เก็บเอกสารที่ใช้ในการ
- จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก
16,000
65 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและงาน
จานวน 4 หลัง
บริหารงานทั่วไป (ธุรการ) เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน
- เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้
ใช้เอกสาร
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษี - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1*
66,000
66 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และทะเบียนทรัพย์สิน เป็นไปด้วยความ จานวน 3 ชุด
สะดวกรวดเร็ว

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนตู้ - มีตู้เก็บเอกสารที่เพียงพอในการ
เก็บเอกสาร จัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงาน
- มีสถานที่ปฏิบัติงานที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม

กองคลัง

จานวนตู้ - มีตู้เก็บเอกสารที่เพียงพอในการ
เก็บเอกสาร จัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงาน
- มีสถานที่ปฏิบัติงานที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม

กองคลัง

จานวนตู้
เอกสาร

- มีตู้เก็บเอกสารที่เพียงพอในการ
จัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงาน
- มีสถานที่ปฏิบัติงานที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม

กองคลัง

จานวนตู้
เอกสาร

- มีตู้เก็บเอกสารที่เพียงพอในการ
จัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงาน
- มีสถานที่ปฏิบัติงานที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม

กองคลัง

จานวน
- การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
คอมพิวเตอร์ เรียบร้อย
- ง่ายต่อการปฏิบัติงาน

กองคลัง

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
( ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
ที่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
38,400
67 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสารองไฟฟ้า - เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชี จัดเก็บรายได้
จานวน 12 เครื่อง
แผนที่ภาษีฯ และพัสดุเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการ
ดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้
สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
- เพื่อความสะดวกในการจัด
- จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
100,000
68 โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ทาสาเนาเอกสารต่างๆ ของงาน
ขาว - ดา จานวน 1 เครื่อง
พัสดุ,งานการเงินและบัญชี
- เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบฯ
- เพื่อใช้สารวจข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
-จัดซื้อรถจักรยานยนต์ คันละ 50,000 บาท
100,000
69 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(รถจักรยานยนต์)
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จานวน 2 คัน
70 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

71 โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

72 โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์เพื่อตัดต้นไม้
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่
เทศบาลตาบลหนองบัว

-เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทัน
สมัยเพียงพอและเหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงาน
-เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น
- เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองช่าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

-จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด
จานวน 2 ชุด
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2*จานวน 1 ชุด
2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สาหรับงาน
ประมวลผล* จานวน 1 ชุด
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2* จานวน 2 ชุด

- เพื่อให้มีเครื่องมือสาหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

- จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 2 เครื่อง
ปริมาตรกระบอกสูบ 31.8 cc ประสิทธิภาพ
เครื่องยนต์1,500 วัตต์ 2 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่
29 cm ( 11.5" ) ราคา 16,000 บาท
- จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จานวน 1 เครื่อง
ปริมาตรกระบอกสูบ 50.2 cc ประสิทธิภาพ
เครื่องยนต์2,200วัตต์ 3.0 แรงม้าแผ่นบังคับโซ่
30-45 cm (12"-18" ) ราคา 25,000 บาท

50,000

-

-

60,000

-

-

-

-

41,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
- การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
เครื่องสารอง เรียบร้อย
ไฟฟ้า

จานวน
เครื่องถ่าย
เอกสาร

- เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
ในการจัดทาสาเนาเอกสารต่างๆ
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของการเงินและบัญชี,งานพัสดุ
พร้อมให้บริการแก่ประชาชน
จานวน
- การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
รถที่ใช้ในการ ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติงาน
จานวนเครื่อง - มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
คอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น

จานวน
คอมพิวเตอร์

การปฏิบัติงานของกองช่างเป็นไป
ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุวัตุถุประสงค์
พื้นที่ที่ได้รับ - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปรับปรุง การปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง
กองสวัสดิการฯ

กองช่าง

กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
( ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
ที่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
12,000
73 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
- เพื่อใช้เก็บเอกสารทางราชการของ
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
หนองบัว
หนองบัว จานวน 4 หลัง
- เพื่อให้มีเครื่องมือสาหรับใช้ในการ
- จัดซื้อเทปวัดระยะ ความยาว 50 เมตร
9,000
74 โครงการจัดซื้อเทปวัดระยะ
ปฏิบัติงาน
จานวน 3 ม้วน
75 โครงการจัดซื้อเวอร์เนีย

76 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

77

78

79

80

81

- เพื่อให้มีเครื่องมือสาหรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน

- จัดซื้อเวอร์เนีย จานวน 3 อัน

-เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
-จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายหลังแบบข้อแข็ง
ด้านการรักษาความสะอาดและงาน
จานวน 5 เครื่อง
สวนสาธารณะ
โครงการก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุง/ต่อเติม - เพื่อการพัฒนาการบริการสาธารณสุข - ก่อสร้าง/พัฒนาปรับปรุง/ต่อเติม
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลและ ขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในเขตเทศบาล อาคารศูนย์บริการสาธาณสุขเทศบาลและ
ที่รับถ่ายโอน ก่อสร้างกาแพง ลานกิจกรรม ให้มีประสิทธิภาพ และอานวยความ
ที่รับถ่ายโอน
โรงจอดรถผู้มาใช้บริการ
สะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ
-ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ
บริเวณศูนย์บริการฯ และอื่นๆ
โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
- เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
- จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จานวน 2 เครื่อง
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาศูนย์บริการ - เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่
-จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จาเป็นต้องใช้ของศูนย์
สาธารณสุขเทศบาลฯ และที่รับถ่ายโอน ทันสมัยในการปฏิบัติงานให้มี
บริการสาธารณสุขและหน่วยงานที่รับ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ถ่ายโอน เช่น หม้อนึ่ง หม้ออบเครื่องมือ ฯลฯ
โครงการจัดสร้างศูนย์สุขภาพเทศบาล
-เพื่อให้มีสถานที่ในการออกกาลังกาย
-ดาเนินการก่อสร้างศูนย์สุขภาพ
-เพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงาน
จานวน 1 แห่ง
และประชาชน
โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข -เพื่อพัฒนาการบริการสาธารณสุข
-ก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
เทศบาล (แห่งใหม่)
ขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในเขตเทศบาล จานวน 1 แห่ง
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

1,500

-

-

50,000

-

-

2,000,000

-

-

-

165,000

-

300,000

-

-

-

1,000,000

-

-

3,000,000

-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนตู้เก็บ - มีตู้เก็บอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
เอกสาร

กองช่าง

จานวนเทปวัด - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะ

กองช่าง

จานวนเวอร์เนีย - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

กองช่าง

จานวนเครื่อง
ตัดหญ้าที่ใช้
ปฏิบัติงาน
จานวน
ประชาชนที่
เข้ารับบริการ

- เทศบาลมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่
ทันสมัยในการปฏิบัติงานด้านการ
รักษาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
- ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับ
การบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ได้รับความสะดวกในการติดต่อใช้
บริการด้านสาธารณสุข
- มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
- มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
-มีสถานที่ในการออกกาลังกาย
-ประชาชนสุขภาพร่างกายแข็งแรง

จานวนเครื่อง
พ่นหมอกควัน
ที่ใช้ปฏิบัติงาน
จานวนเครื่อง
มือที่ใช้
ปฏิบัติงาน
จานวน
ประชาชน
ที่ใช้บริการ
จานวน
-ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการ
ประชาชน บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่าง
ที่มาใช้ ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
บริการ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
( ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
ที่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
82 โครงการจัดซื้อเต็นท์ โต๊ะจัดเลี้ยง
- เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
-จัดซื้อเต๊นท์ จานวน 6 หลัง
200,000 200,000
และเก้าอี้
เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน -จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง
-เพื่อให้ใช้ในการจัดงานพิธี โครงการ / จานวน 400 ตัว
กิจกรรมต่าง ๆของเทศบาลและชุมชน

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
- เทศบาลมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่
กองสาธารณสุขฯ
ประชาชน เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน
กองช่าง
ที่ขอความ และหน่วยงานราชการที่ขอความ
อนุเคราะห์ อนุเคราะห์

83 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น

- จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จานวน 2 ชุด
1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบที่ 1* จานวน 2 ชุด
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)
จานวน 1 เครื่อง
3.เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง
4.โต๊ะและเก้าอี้

-

80,000

-

จานวน
- เทศบาลมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่
เครื่องมือ ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
ที่ใช้ปฏิบัติ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
งาน

84 โครงการซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์เครื่องจักรกลยานพาหนะ

- เพื่อซ่อมแซมยานพาหานะที่มีอยู่
ให้พร้อมใช้ปฏิบัติงานตลอดเวลา
- เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
- เพื่อซ่อมแซมยานพาหานะที่มี
อยู่ให้พร้อมใช้ปฏิบัติงานตลอดเวลา
- เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
- เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
- เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

- จัดซ่อมบารุงครุภัณฑ์เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะ) กองสาธารณสุข

500,000

-

-

- จัดซ่อมบารุงครุภัณฑ์เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ (รถบรรทุกขยะ) กองสาธารณสุข

300,000

-

-

จัดซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ
ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,000 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ

722,000

-

-

จานวน
ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
ที่ซ่อมแซม
จานวน
ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
ที่ซ่อมแซม
รถบรรทุก
ขนาด 1 ตัน

- เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

-จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเหล็กมีชั้นวาง
จานวน 2 หลัง

-

12,000

-

85 โครงการซ่อมแซมบารุงรักษาซ่อมแซม
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่

86 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
แบบดับเบิ้ลแค็บ

87 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขฯ

- เทศบาลมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่
กองสาธารณสุขฯ
ทันสมัย เพียงพอ ใช้การได้ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
- เทศบาลมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่
กองสาธารณสุขฯ
ทันสมัย เพียงพอ ใช้การได้ดี
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น
- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล กองสาธารณสุขฯ
ตาบลหนองบัวมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่
ทันสมัยในการให้บริการผู้ป่วยและ
ออกให้บริการประชาชน

จานวนตู้ - มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม
เก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
( ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
ที่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
88 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือซ่อมบารุง
- เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์สาหรับ
- จัดซื้อเครื่องมือซ่อมบารุงยานพาหนะ
100,000
ยานพาหนะ
การซ่อมบารุงยานพาหนะกรณีฉุกเฉิน ของกองสาธารณสุข
- เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
89 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องสารองไฟฟ้า

- เพื่อให้การปฏิบัติงานของกองช่าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

90 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เพื่อให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
-จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน จานวน 2 ชุด
- เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1* จานวน 2 ชุด
มากยิ่งขึ้น
2. เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer)
จานวน 2 เครื่อง
3. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง

-จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จานวน 2 เครื่อง

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
- มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม
เครื่องมือ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ซ่อมบารุง มากยิ่งขึ้น
ยานพาหนะ

กองสาธารณสุขฯ

กองช่าง

6,400

-

-

จานวน การปฏิบัติงานของกองช่างเป็นไป
เครื่องสารอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ไฟฟ้า
และบรรลุวตั ุถุประสงค์

60,000

-

-

จานวนเครื่อง - เทศบาลมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่
คอมพิวเตอร์ ทันสมัยในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

91 โครงการจัดรถบรรทุกขนาด 1 ตันแบบ - เพื่อให้มอี ปุ กรณ์ที่ทนั สมัยเพียงพอ 1. จัดซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 543,900
และเหมาะสมต่อการปฏิบตั งิ าน
2 ล้อ แบบธรรมดา
ธรรมดา พร้อมหลังคารถ
- เพื่อให้การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพ
- มีปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
มากยิ่งขึ้น
- เป็นรถช่วงยาว
- เป็นกระบะสาเร็จรูป
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
2. หลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน หลังคาอลูมเิ นียม
- เป็นโครงหลังคาเหล็ก คลุมด้วยอลูมเิ นียม
- มีผ้าใบคลุมด้านข้าง
- มีที่นั่งสองแถว
92 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียง
- เพื่อให้มเี ครื่องมือในการจัดกิจกรรม -จัดซื้อชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์
100,000
และอุปกรณ์
ต่างๆ ของเทศบาล
จานวน 1 ชุด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

-

-

- มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทนั สมัยใน
จานวน
รถบรรทุก การปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

-

-

จานวนชุด - มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทนั สมัยใน
เครื่องเสียง การปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
และอุปกรณ์ มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
( ผลผลิตของโครงการ )
2560
2561
2562
ที่
(บาท)
(บาท)
(บาท)

93 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่มโี ต๊ะ เก้าอี้
เพียงพอในการปฏิบตั งิ าน

-จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก จานวน 1 ตัว
-จัดซื้อเก้าอีทางาน จานวน 1 ตัว

9,000

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวนชุด - เจ้าหน้าที่มโี ต๊ะ เก้าอี้
ครุภณ
ั ฑ์ เพียงพอในการปฏิบตั งิ าน
สานักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองวิชาการ

ตัวชี้วัด(KPI)

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.3 แนวทางการพัฒนา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เทศบาล
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของเทศบาลให้ประชาชน
ได้รับทราบ
- เพื่อส่งเสริมการร่วมกิจกรรม
ระหว่างเทศบาลและชุมชน
2 โครงการจัดซื้อรถตู้โมบายพร้อมอุปกรณ์ - เพื่อจัดซื้อรถตู้โมบายเคลื่อนที่
ตกแต่ง

- จัดงานวันเทศบาล วันที่ 24 เมษายน

3 โครงการจัดทารายงานกิจการเทศบาล

- เพื่อสรุปผลงานในรอบปีของ

ตาบลหนองบัว
4 โครงการจัดทาวารสารเทศบาลตาบล
หนองบัว ราย 3 เดือน

- จัดพิมพ์รายงานกิจการเทศบาลตาบลหนองบัว
จานวนปีละไม่น้อยกว่า 1,000 เล่ม

เทศบาลตาบลหนองบัว
- เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - จัดพิมพ์วารสารเทศบาลตาบลหนองบัว
ข่าวสารของเทศบาลตาบลหนองบัว ราย 3 เดือนๆละไม่น้อยกว่า 1,000 ฉบับ

5 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายชุมชนในเขตเทศบาล

- เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ อย่างทั่วถึง
- เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงานระหว่างเทศบาลกับ
ชุมชน

6 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ

- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆเทศบาล
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

7 โครงการสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- เพื่อมีรถตู้โมบายมาให้บริการประชาชน

- ก่อสร้างและปรับปรุงหอกระจายข่าว
พร้อมอุปกรณ์ในเขตเทศบาล (เพิ่มเติม)
- จัดซื้อลาโพงฮอร์น พร้อมลูกไลน์ จานวน
50 ตัว
- จัดซื้ออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ฯ อุปกรณ์ไฟฟ้า
สื่อสารต่างๆ
- เผยแพร่ข่าวสารการดาเนินงานทางสื่อ
โทรทัศน์และวิทยุจานวนไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง

- เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จานวน 1 ศูนย์

2560
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2561
2562
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

-

10,000,000

-

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนครั้ง - ประชาชนรับทราบกิจกรรมต่างๆ
ในการจัด ของเทศบาล
กิจกรรม
- เทศบาลและชุมชนมีความ
สัมพันธ์อันดีต่อกัน
จานวนรถ
ตู้โมบาย
พร้อมอุปกรณ์
ตกแต่ง
จานวนครั้ง

- มีรถตู้โมบายเพื่อนามาใช้เผย
แพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ทาให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
อย่างทั่วถึง
- ประชาชนรับทราบผลงานในรอบ

ในการจัดทา ปีของเทศบาลตาบลหนองบัว
จานวนครั้ง - ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ในการจัดทา ของเทศบาลตาบลหนองบัว

200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

100,000

- จานวนหอ
กระจายข่าว
ภายในเขต
เทศบาล

100,000

100,000

100,000

-

-

จานวนการ - ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
เผยแพร่ ข่าวสารของเทศบาลมากขึ้น
- ประชาชนทั่วไปรู้จักเทศบาล
ทางสื่อ
โทรทัศน์ ตาบลหนองบัว
และวิทยุ - เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จานวนศูนย์ - มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารไว้บริการ
ประชาชน
ข้อมูล
ข่าวสาร

380,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

กองวิชาการ ฯ
กองวิชาการ ฯ

- ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร กองวิชาการ ฯ
ที่ทันสมัยทาให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
- การติดต่อประสานงานของ
หน่วยงานราชการมีความคล่องตัว
มากยิ่งขึ้น
กองวิชาการ ฯ

กองวิชาการ

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.3 แนวทางการพัฒนา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เทศบาล
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

8 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์ -เพื่อให้มีเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
ชุมชนในเขตเทศบาล
ต่างๆของชุมชน
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสาน
งานและการประชาสัมพันธ์ในชุมชน
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
9 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงบอร์ด
ประชาสัมพันธ์พร้อมตู้รับความคิดเห็นใน ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆของ
ชุมชน
เทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง
โครงการปรั
บ
ปรุ
ง
และพั
ฒ
นา
Website
-เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่
10
เทศบาลตาบลหนองบัว
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ
- เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี
11 โครงการจัดทาปฏิทินประจาปีเทศบาล - เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่
ตาบลหนองบัว
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของ
เทศบาล ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึง

- จัดซื้อชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์ จานวน
ปีละ 10 ชุด

12 โครงการประชาสัมพันธ์ภาษี

13 โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนิคมสงเคราะห์

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000
400,000

- จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์และตู้รับความคิด
เห็นในชุมชน

300,000

300,000

- พัฒนาและปรับปรุง Website เทศบาล
ตาบลหนองบัว จานวน 1 Website

15,000

15,000

- จัดพิมพ์ปฏิทินเทศบาลตาบลหนองบัว
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

200,000

200,000

- เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ชาระภาษี
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทราบถึง
กาหนดการชาระภาษี

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในเขตเทศบาล
ตาบลหนองบัว
- จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษี

80,000

80,000

- เพื่ออุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ในการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ ให้กับศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ให้กับองค์การ
บริหารส่วนตาบลนิคมสงเคระห์

15,000

-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนชุด - ประชาชนรับทราบข่าวสารของ
เครื่องเสียง ทางราชการอย่างทั่วถึง
และอุปกรณ์ - ชุมชนจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
300,000
จานวนของ - ประชาชนรับทราบข้อมูล
บอร์ดที่มีการ ข่าวสารด้านต่างๆของเทศบาล
จัดกิจกรรม อย่างทั่วถึงและเป็นการอานวย
ความสะดวกในการติดต่อราชการ
15,000
ร้อยละของ - ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ประชาชน ด้านต่างๆของเทศบาลอย่างทั่วถึง
สามารถ
เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยี
รับข้อมูล สารสนเทศ
200,000
จานวนการ - ประชาชนรับทราบข้อมูล
จัดพิมพ์ ข่าวสารด้านต่างๆของเทศบาล
อย่างทั่วถึง
ปฏิทิน
- ชุมชนได้รับทราบกาหนดการ
ประจาปี
กิจกรรมของทางเทศบาลตลอดทั้งปี
80,000
ร้อยละของ - ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูล
ประชาชน ข่าวสารเกี่ยวกับการชาระภาษี
สามารถรับรู้ มากขึ้น
ข้อมูล ข่าวสาร - ประชาชนสามารถชาระภาษี
เทศบาล ตรงตามกาหนด
- สามารถจัดเก็บภาษีได้ง่ายขึ้น
จานวนผู้มาใช้ - เพื่ออุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
บริการศูนย์
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ข้อมูลข่าวสาร ส่วนท้องถิ่น อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองวิชาการ ฯ

กองวิชาการ ฯ

กองวิชาการ ฯ

กองวิชาการ ฯ

กองคลัง

กองคลัง

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.3 แนวทางการพัฒนา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เทศบาล
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

14 โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าหน้า
สานักงานเทศบาลตาบลหนองบัว

- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
- ก่อสร้างซุ้มทางเข้าสานักงาน จานวน 1 แห่ง
เทศบาลตาบลหนองบัวให้เป็นที่
รู้จักแพร่หลาย อีกทั้งเพื่อเป็น
การสื่อให้เห็นเอกลักษณ์
15 โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าบ้านหนองใส - เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ทางเข้า - ก่อสร้างซุ้มทางเข้าบ้านหนองใส
จานวน 1 แห่ง
บ้านหนองใส
- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
16 โครงการก่อสร้างซุ้มสะพานดงอุดม
- ก่อสร้างซุ้มสะพานดงอุดม จานวน 1 แห่ง
ชุมชน ดงอุดม
โครงการปรั
บ
ปรุ
ง
ป้
า
ยชื
อ
่
ด้
า
นหน้
า
- ปรับปรุงป้ายชื่อสานักงานเทศบาลตาบล
17
- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
สานักงานเทศบาลตาบลหนองบัว
หนองบัว จานวน 1 แห่ง
เทศบาลตาบลหนองบัว
18 โครงการติดตั้งป้าย AEC และประดับ
- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
ตกแต่งสัญลักษณ์ธงชาติอาเซียน 10
สัญลักษณ์ธงชาติอาเซียน 10 ประเทศ
ประเทศบริเวณสานักงานเทศบาลตาบล
หนองบัว

- ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ AECทาด้วยวัสดุ
แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทโครงเคร่าเหล็ก
จานวน 1 งาน ประดับตกแต่งสัญลักษณ์ธงชาติ
อาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วยสัญลักษณ์
ธงกัมพูชา,อินโดนีเซีย,ลาว,มาเลเซีย,พม่า,บรูไน
,ฟิลิปปินส์,สิงคโปร์,เวียดนาม,ไทย ทาด้วยวัสดุ
แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทโครงเคร่าเหล็ก จานวน
1 งาน

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
-

700,000

-

-

500,000

-

-

300,000

-

-

500,000

-

-

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- จานวนซุ้ม - ประชาชนรู้จักเทศบาลตาบล
ที่ได้จัดตั้ง หนองบัวในแง่เอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

- จานวนซุ้ม
ที่ได้จัดตั้ง
- จานวนซุ้ม
ที่ได้จัดตั้ง
- จานวนป้าย
ชื่อที่ได้จัดตั้ง

- ชุมชนในเขตเทศบาลมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
- ชุมชนในเขตเทศบาลมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
- ประชาชนรู้จักเทศบาลตาบล
หนองบัวในแง่เอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น

กองช่าง

- จานวนป้าย
AEC และ
จานวน
ธงชาติ
อาเซียน
10 ประเทศ

- เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
สัญลักษณ์ธงชาติอาเซียน 10
ประเทศ เทศบาลตาบลหนองบัว
ให้ประชาชนได้รับทราบ

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )

1 โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย

- เพิ่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน - จัดอบรมและเดินรณรงค์ จานวน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ปีละ 1 ครั้ง
- เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปกครอง
ท้องถิ่น
-เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนสนใจการเมือง

2 โครงการพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการปกครอง
- จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างพลเมืองที่ดี
ระบบประชาธิปไตยแก่พลเมืองและ
ตามวิถีประชาธิปไตยของประชาชน
ประชาชน
- ส่งเสริมกระบวนการประชารัฐ
- มีชุมชนเกื้อกูลเป้าหมายอย่างน้อย
โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชน/หมู่บา้ น
ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน
ในการสร้างชุมชนเกื้อกูล
- เสริมสร้างจิตสานึกสาธารณะ
แก่ประชาชน/หมู่บ้าน
- เสริมสร้างความสามัคคีของประชาชน
ในชุมชน/หมู่บ้าน
- เสริมสร้างความเข้มแช็งให้แก่ชุมชน/
หมู่บ้าน

3 โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนน้าใจ
สร้างวิถีไทยสามัคคี

4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านการสร้างชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงและในองค์กร

- จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การใช้ชีวิตตามหลักปรัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

- จัดฝึกอบรม ปีละ 1 ครั้ง

5 โครงการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล

- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินกิจกรรมของเทศบาล
- เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในชุมชน
-เพื่อให้เกิดการระดมความคิดในการ

- จัดประชุมประชาคมชาวบ้านในเขต
เทศบาล จานวนปีละ 1 ครั้ง
- จัดเวทีประชาคมชาวบ้านทุกชุมชนใน
เขตเทศบาล

งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่า
2560
2561
2562
ตัวชี้วัด(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 จานวนครั้ง - ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
ที่จัดกิจกรรม การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
- เกิดความโปร่งใสในการบริหาร
ราชการ
- ประชาชนเกิดความตระหนักใน
สิทธิและเสรีภาพ
50,000
50,000
50,000 จานวนของ - เพื่อเป็นการสร้างพลเมืองที่ดี
ผู้ผ่านการ และสร้างระบอบประชาธิปไตยให้
อบรม
เข้มแข็ง
10,000
10,000
10,000 จานวนครั้ง - ประชาชนมีจิตสานึกสาธารณะ
ที่จัดกิจกรรม - ชุมชนเกิดความรักความสามัคคี
- ชุมชนมีความเข้มแข็ง

30,000

30,000

30,000

150,000

150,000

150,000

จานวนครั้ง - ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมใน
ที่จัดกิจกรรม การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงไปใช้ในชีวิตประจาวันและ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ร้อยละของ - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ประชาชนที่มี แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจใน
ส่วนร่วม การดาเนินโครงการต่างๆของเทศบาล
เทศบาล
-ได้รับทราบปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

กองวิชาการ ฯ

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
5.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารท้องถิ่น
ที่

โครงการ

6 โครงการสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
- เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้กาหนด
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยตัวเอง
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
สังคม

เป้าหมาย
( ผลผลิตของโครงการ )
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ปีละ 1 ครั้ง

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000

7 โครงการสารวจและมีส่วนร่วมในการ
- สารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
- เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้อง
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบล สมบูรณ์และเป็นมาตรฐาน นาไปใช้ ชุมชนในเขตเทศบาลตาบลหนองบัว
หนองบัว
จานวน 38 ชุมชน
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลหนองบัวและเป็นข้อมูล
ที่หน่วยงานต่างๆให้ความเชื่อถือใน
การนาไปใช้ประโยชน์

400,000 400,000 400,000

8 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

- จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
จานวน 38 ชุมชน

100,000

100,000

- จัดทาโครงการเชิดชูเกียรติผู้ทาคุณ
ประโยชน์ให้แก่ชุมชนปีละครั้ง

30,000

30,000

9 โครงการเชิดชูเกียรติผู้ทาคุณประโยชน์
ให้แก่ชุมชน

- เพื่อให้ประชาชนในแต่ละชุมชน
มีตัวแทนหรือผู้นาชุมชนในการแก้ปัญหา
ในชุมชนและเป็นผู้ประสานระหว่างชุมชน
กับเทศบาล
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย
ขั้นพื้นฐาน
- เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ
แก่ผู้ทาคุณประโยชน์ให้กับชุมชน

ตัวชี้วัด(KPI)
ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
- สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย
- ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

กองวิชาการ ฯ

จานวนครั้งที่ - มีข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และเป็น
จัดเก็บข้อมูล มาตรฐานข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ
พื้นฐาน ให้ความเชื่อถือในการนาไปใช้
ประโยชน์

กองวิชาการ ฯ

100,000

ร้อยละ
- ประชาชนในแต่ละชุมชน มีตัวแทน
ของผู้มีสิทธิ์ หรือผู้นาในการประสานความร่วมมือ
ออกเสียง กับเทศบาลแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน
เลิอกตั้ง
- ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น
- ประชาชนเข้าใจหลักการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย

กองสวัสดิการฯ

30,000

จานวนครั้ง - ชุมชนเข็มแข็งและเกิดความ
ที่จัดกิจกรรม สงบสุข

กองสวัสดิการฯ

