
ผ.02

                                  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่: 5 การพัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่: 3 ดา้นการจัดระเบียบชมุชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่: 4 ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว

6. ยุทธศาสตร์ดา้นประสิทธิภาพการเมอืง การบริหารและพัฒนาบุคลากร
   6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย                                              งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. โครงการปรับปรุงและตกแต่งภายใน 1. เพื่อรองรับการใหบ้ริการ ปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร 2,000,000 2,000,000 - - - จ านวนพื้นที่การ- 1. การปฏบิติังานเปน็ไป ส านักปลัดฯ

อาคารส านักงานเทศบาลต าบล- ประชาชน ส านักงานเทศบาลต าบลหนองโพ ปรับปรุงและตกแต่งอย่างมีประสิทธภิาพ

หนองโพ 2. เพื่อความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย ภายในอาคารส านัก-2. ประชาชนเกิดความพงึพอใจ

และสวยงาม งานเทศบาลฯ ในการติดต่อราชการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย                                              งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. โครงการก่อสร้างโรงเก็บพสัดุของ เพื่อใหม้ีสถานที่เก็บพสัดุของ ก่อสร้างโรงเก็บพสัดุของเทศบาลต าบล - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนพื้นที่ในการ เทศบาลต าบลหนองโพ ส านักปลัดฯ

เทศบาลต าบลหนองโพ เทศบาลต าบลหนองโพ หนองโพ จ านวน 1 แหง่ ตามแบบ เก็บพสัดุ มีโรงเก็บพสัดุ

แปลนที่เทศบาลก าหนด

5. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เพื่อใหม้ีสถานที่จัดเก็บรถของ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ของเทศ- - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนพื้นที่ในการ เทศบาลต าบลหนองโพ ส านักปลัดฯ

ของเทศบาลต าบลหนองโพ เทศบาลต าบลหนองโพ บาลต าบลหนองโพ จ านวน 1 แหง่ ก่อสร้างศาลาอเนก มีสถานที่จอดรถของเทศบาล

แปลนที่เทศบาลก าหนด ประสงค์

6. โครงการก่อสร้างสถานที่ล้างรถประจ าเพื่อล้างรถของเทศบาลต าบล- ก่อสร้างสถานที่ล้างรถประจ าส านักงาน - - - 400,000 - จ านวนพื้นที่ในการ มีสถานที่ล้างรถประจ า ส านักปลัดฯ

ส านักงานเทศบาลต าบลหนองโพ หนองโพใหม้ีความสะอาดอยู่เสมอ เทศบาลต าบลหนองโพ จ านวน 1 แหง่ รถ ส านักงานเทศบาลต าบล

ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลหนองโพ หนองโพ

ก าหนด

7. โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ 1. เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณ ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณส านักงาน - - - 400,000 400,000 จ านวนพื้นที่ 1. บริเวณส านักงาน ส านักปลัดฯ

ส านักงานเทศบาลต าบล ส านักงานเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลหนองโพ หมู่ที่ 3 ปรับปรุงบริเวณ เทศบาลต าบลหนองโพ

หนองโพ หมู่ที่ 3 หนองโพ ส านักงานเทศบาล ได้รับการปรับปรุงภมูิทศัน์

2. เพื่อใหพ้ื้นที่บริเวณอาคาร ต าบลหนองโพ ที่สวยงาม 

อาคารส านักงานเทศบาลต าบล 2. บริเวณส านักงาน

มีความเปน็ระเบยีบ เรียบร้อย เทศบาลต าบลหนองโพ

มีความเปน็ระเบยีบ เรียบร้อย
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย                                              งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8. โครงการก่อสร้างที่จอดรถจักรยาน- เพื่อใหม้ีสถานที่จอดรถจักรยาน- ก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ส าหรับ - 420,000 - - - จ านวนพื้นที่ในการ เทศบาลต าบลหนองโพ ส านักปลัดฯ

ยนต์ ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ และ ผู้มาติดต่อราชการ ของพนักงานเทศบาล ก่อสร้าง มีที่จอดรถจักรยานยนต์

ของพนักงานเทศบาล จ านวน 3 แหง่ ตามแบบแปลนที่

เทศบาลก าหนด

9. โครงการจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหเ้ทศบาลฯมีปา้ยประชาสัม- จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธบ์ริเวณหน้า 640,000 - - - - จ านวนปา้ยประ- เทศบาลต าบลหนองโพ ส านักปลัดฯ

พนัธข์้อมูลข่าวสารต่างๆที่เปน็ประ-อาคารเทศบาลต าบลหนองโพ จ านวน ชาสัมพนัธ์ มีปา้ยประชาสัมพนัธ์

โยชน์ต่อประชาชน 2 ปา้ยและจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ ข้อมูลข่าวต่างๆที่เปน็ประ-

บริเวณในชุมชนในเขตเทศบาลต าบล โยชน์ต่อประชาชน

หนองโพ จ านวน 6 ปา้ย ตามแบบแปลน

ที่เทศบาลก าหนด

10. โครงการพฒันาศักยภาพการปฏบิติั เพื่อพฒันาศักยภาพพนักงานเทศ- อบรมพฒันาศักยภาพการปฏบิติังาน 300,000 - - - - จ านวนผู้เข้าร่วม เทศบาลมีระบบการบริหารส านักปลัดฯ

งานและทศันศึกษาดูงาน บาลใหม้ีความก้าวหน้าพร้อมปฏบิติั งานที่มีประสิทธภิาพและมี

งานในทกุๆด้าน ผลงานที่บรรลุเปา้หมายที่

ประชาชนพงึพอใจ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย                                              งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11. โครงการส ารวจความพงึพอใจของ เพื่อส ารวจความพงึพอใจในการ ส ารวจความพงีพอใจด้านต่างๆของ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละความพงึ- เทศบาลได้ทราบผลการจากส านักปลัดฯ

ประชาชนในการด าเนินงานด้านต่างๆด าเนินงานของเทศบาลด้านต่างๆ ประชาชนในเขตเทศบาลโดยองค์กรอื่น พอใจของประชา- ประเมนิความพงึพอใจของ

ของเทศบาล ชน ประชาชนในด้านต่างๆ

12. โครงการประชาสัมพนัธ ์รณรงค์ เพื่อใหก้ารเลือกต้ังเปน็ไปอย่าง ประชาสัมพนัธ ์รณรงค์เกี่ยวกับ 20,000 20,000 50,000 20,000 20,000 จ านวนประชาชนที่ได้มีการประชาสัมพนัธใ์น ส านักปลัดฯ

การใช้สิทธใินการเลือกต้ัง มีประสิทธภิาพ การเลือกต้ัง รับการประชาสัมพนัธก์ารเลือกต้ังอย่างทั่วถึง

13. โครงการจัดการการเลือกต้ังผู้บริหาร เพื่อใหก้ารเลือกต้ังมีความ การจัดการเลือกต้ังและสนับสนุน 250,000 100,000 300,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชนที่ได้การเลือกต้ังเปน็ไปด้วยดี ส านักปลัดฯ

ทอ้งถิ่น และสมาชิกสภาทอ้งถิ่น พร้อมและเปน็ไปอย่างมี การเลือกต้ังภายในเขตเทศบาล มาใช้สิทธเิลือกต้ัง มีประสิทธภิาพ  ประชาชน

และสนับสนุนการเลือกต้ัง ตามที่คณะประสิทธภิาพ (กรณีครบวาระ ใหค้วามร่วมมือเปน็อย่างดี

คณะกรรมการการเลือกต้ังที่กฏหมาย ยุบสภาและกรณีแทนต าแหน่ง

ก าหนด ที่วา่งลง)

14. โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ เพื่อใหม้ีสถานที่จัดเก็บรถของ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ท ค.ส.ล. 1,044,000 1,044,000 - - - จ านวนพื้นที่ในการ เทศบาลต าบลหนองโพ ส านักปลัดฯ

ค.ส.ล. 1 ชั้น (ส าหรับจอดรถ) เทศบาลต าบลหนองโพ 1 ชั้น (ส าหรับจอดรถ) ขนาดพื้นที่ไม่น้อย ก่อสร้างศาลาอเนก มีสถานที่จัดเก็บรถของ

กวา่ 403.00 ตารางเมตร จ านวน 1 แหง่ ประสงค์ เทศบาล

ตามแบบแปลนที่เทศบาลต าบลหนองโพก าหนด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย                                              งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15. โครงการปรับปรุงระบบงานแผนที่ 1. เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลหนองโพ เทศบาลต าบลหนองโพ จะปรับปรุง 500,000 500,000 - - - จ านวนพื้นที่ในเขต 1. เทศบาลต าบลหนองโพมี กองคลัง

ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน ปรับปรุงแผนที่แมบ่ท แผนที่กายภาพแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สินให ้ เทศบาลต าบลหนอ' รายได้เพิ่มขึ้น

ที่สามารถน ามาพฒันางานแผนที่ภาษี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเทศบาล โพครอบคลุมพื้นที่ 2. เทศบาลต าบลหนองโพมี

และทะเบยีนทรัพย์สิน มีทั้งหมด 2 ZONE แบง่เปน็   หมู่ที่ 1,2,3,4,7, ข้อมลูทางด้านการคลังทอ้งถิ่น

2. เพื่อปรับปรุงข้อมลูที่ดิน(สารบบ 23  BLOCK  และหมู่ที่ 9 อย่างถูกต้องครบถ้วน

ที่ดิน) ในเขตเทศบาลต าบลหนองโพ 3. เทศบาลต าบลหนองโพ

3. เพื่อเปน็การแบง่พื้นที่ของแผนที่ สามารถบริหารงานได้อย่าง

แมบ่ทใหเ้ปน็เขต (ZONE) เขตย่อย มปีระสิทธิภาพ

(BLOCK) อย่างชัดเจนทกุพื้นที่ 4. เทศบาลต าบลหนองโพ

4. เพื่อปรับปรุงและตรวจสอบข้อมลู มรีะบบการจัดเกบ็ภาษทีี่

ผู้ช าระภาษใีนพื้นที่ใหค้รอบคลุมยิ่งขึ้น แนน่อน ถูกต้อง ครบถ้วนและ

เปน็ปจัจุบนั

16. โครงการอบรมใหค้วามรู้ตาม พรบ . เพื่อใหผู้้เข้าร่วมกิจรรมตระหนักถึง ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้เข้าร่วมการฝึก ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ส านัก

ของราชการ พ.ศ. 2540 ความส าคัญของการมีคุณธรรม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และตัวแทน อบรมมีความรู้ มีความรู้ความเข้าใจ ปลัดเทศบาล

จริยธรรมและความโปร่งใสในการ ประชาชน ความเข้าใจ ร้อยละ 

ท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ 80

ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตาม
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
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                                  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่: 5 การพัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่: 3 ดา้นการจัดระเบียบชมุชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่: 4 ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว
6. ยุทธศาสตร์ดา้นประสิทธิภาพการเมอืง การบริหารและพัฒนาบุคลากร
   6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย                                              งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิพร้อม 1.เพื่อความปลอดภยัในทรัพย์สิน ติดต้ังกล้องวงจรปดิพร้อมอุปกรณ์ครบ900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จ านวนกล้องวงจร 1.ทรัพย์สินของเทศบาล ส านักปลัดฯ

อุปกรณ์ครบชุดภายในเขตเทศบาล ของประชาชน ชุดภายในเขตเทศบาลต าบลหนองโพ ปดิและอุปกรณ์ และประชาชนในเขตเทศบาล

ต าบลหนองโพ 2.เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหายา มีความปลอดภยัมากขึ้น

เสพติดในชุมชน 2.ปญัหายาเสพติดในพื้นที่ลดน้อยลง

2. โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ 1.เพื่อใหม้ีสถานที่จอดรถบรรทกุน้ าก่อสร้างอาคารโรงจอดรถดับเพลิง - 1,800,000 - - 1,800,000 จ านวนพื้นที่ในการ มีอาคารโรงจอดรถ ส านักปลัดฯ

บรรทกุน้ า และรถดับเพลิง และรถดับเพลิง ขนาด 8.00 x 22.50 เมตร หรือพื้นที่รวม ก่อสร้าง บรรทกุน้ าและรถดับเพลิง

2.เพื่อปอ้งกันความเสียหายจากแสงไม่น้อยกวา่ 180 ตารางเมตร จ านวน

แดดและน้ าฝนที่ท าใหร้ถเส่ือมสภาพ1 แหง่ ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

3. โครงการฝึกอบรมสมาชิกอปพร. เพื่อใหส้มาชิกอปพร.มีความรู้ ฝึกอบรมสมาชิกอปพร.ในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนสมาชิก สมาชิกอปพร.มีความรู้ ส านักปลัดฯ

ความเข้าใจในหน้าที่ที่ต้อง เทศบาล ที่ได้เข้าร่วมการ ความเข้าใจในหน้าที่ที่

ปฏบิติั ฝึกอบรม ต้องปฏบิติั
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย                                              งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. โครงการอบรมการปอ้งกันและระงับ เพื่อใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานเทศบาลลูกจ้าง พนักงานจ้าง 40,000 - 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของพนักงาน พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ส านักปลัดฯ

อัคคีภยัในหน่วยงาน พนักงานจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ จ านวน 60 คน เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง มีความรู้ 

ด้านการปอ้งกันและระงับภยัต่างๆ พนักงานจ้าง ความเข้าใจด้านการปอ้งกัน

สามารถแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าได้ มีความรู้ ความเข้าใจภยัและระงับภยัต่างๆ 

เมื่อเกิดภยั ด้านการปอ้งกันและสามารถแก้ไขปญัหาเฉพาะ

ระงับภยัต่างๆ หน้าได้เมื่อเกิดภยั

5. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภยั เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ ความ- ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชนประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักปลัดฯ

และการปอ้งกันภยัแก่ประชาชน เข้าใจด้านการปอ้งกันภยัและ หนองโพ ครัวเรือนละ 1 คน มีความรู้ ความเข้าใจการดูแล รักษาและเตรียม

ระงับภยัต่างๆสามารถแก้ไขปญัหาจ านวน 100 ครัวเรือน ด้านการปอ้งกันภยั พร้อมในการปอ้งกันภยั

เฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภยั และระงับภยัต่างๆ และรับมือกับภยัต่างๆ

ที่อาจเดิดขึ้นได้

รวม 5 โครงการ - - 970,000 2,780,000 1,020,000 1,020,000 2,820,000 - - -

105



                                  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่: 5 การพัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่: 3 ดา้นการจัดระเบียบชมุชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่: 4 ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว
6. ยุทธศาสตร์ดา้นประสิทธิภาพการเมอืง การบริหารและพัฒนาบุคลากร
   6.3  แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย                                              งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างหลังคา เพื่อปอ้งกันแสงแดดและน้ าฝน ก่อสร้างหลังคาเชื่อต่อระหวา่ง  - 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนพื้นที่ เด็กเล็กมีความปลอดภยั กอง

เชื่อมต่อระหวา่งอาคารเรียน เมื่อเด็กเดินไปรับประทาน อาคารเรียนกับโรงอาหาร ในการก่อสร้าง มากขึ้น และปอ้งกันการ การศึกษา

กับโรงอาหาร อาหารกลางวนั ขนาด 2.00ม.x21.00ม.x2.80ม. ไม่สบายของเด็กเล็ก

ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

2 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิพร้อม เพื่อความปลอดภยัในทรัพย์สิน ติดต้ังกล้องวงจรปดิพร้อมอุปกรณ์ครบ - - 250,000 250,000 250,000 จ านวนกล้องวงจร 1.ทรัพย์สินของศูนย์ กอง

อุปกรณ์ครบชุดภายในศูนย์พฒันา ของศูนย์พฒันาเด็กเล็กทต.หนองโพชุดภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล ปดิและอุปกรณ์ พฒันาเด็กเล็กทต. การศึกษา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองโพ ต าบลหนองโพ หนองโพมีความปลอดภยัมากขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย                                              งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันา 1.เพื่อใหเ้ด็กเล็กได้รับการพฒันา ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก - - - 2,000,000 2,000,000 จ านวนพื้นที่ในการ 1.เด็กเล็กได้รับการพฒันา กอง

เด็กเล็กเทศบาลต าบลหนองโพ อย่างเหมาะสม เทศบาลต าบลหนองโพ จ านวน 1 แหง่ ก่อสร้าง อย่างเหมาะสม การศึกษา

2.เพื่อใหเ้ด็กเล็กเตรียมความพร้อมตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด 2.เด็กเล็กมีความพร้อม

สามารถเข้ารับการศึกษาต่อไปได้ ในการเข้ารับการศึกษาต่อได้

4 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ เพื่อมีที่แปรงฟนัที่เพยีงพอต่อ ก่อสร้างที่แปรงฟนัส าหรับเด็ก 170,000  -  -  - - จ านวนพื้นที่ เด็กเล็กมีที่ส าหรับ กอง

พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล จ านวนเด็ก ขนาด 0.30ม.x13.50ม.x0.20ม. ในการก่อสร้าง แปรงฟนัและสามารถ การศึกษา

หนองโพ กับโครงหลังคาเหล็กพร้อมปกูระ ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

เบื้องบริเวณด้านหลังอาคารหน้า

หอ้งน้ าเด็ก จ านวน 1 แหง่

ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด

5 โครงการก่อสร้างหลังคาคุมลาน เพื่อใหเ้ด็กมีที่ออกก าลังกาย ก่อสร้างอาคารลานกีฬาและ  -  - 1,000,000 1,000,000  - จ านวนพื้นที่ เด็กเล็กมีสถานที่ออก กอง

กีฬา สนามเด็กเล่น ขนาด 6.00ม.x12.00ม.x3.00ม. ในการก่อสร้าง ก าลังกายและสนามเด็ก การศึกษา

ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด เล่นในร่ม สามารถใช้

ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย                                              งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการก่อสร้างหลังคาคุมลาน เพื่อใหเ้ด็กมีที่ออกก าลังกาย ก่อสร้างอาคารลานกีฬาและ  -  - 1,000,000 1,000,000  - จ านวนพื้นที่ เด็กเล็กมีสถานที่ออก กอง

กีฬา สนามเด็กเล่น ขนาด 6.00ม.x12.00ม.x3.00ม. ในการก่อสร้าง ก าลังกายและสนามเด็ก การศึกษา

ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด เล่นในร่ม สามารถใช้

ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย                                              งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการก่อสร้างอาคารอเนก เพื่อใหม้ีสถานที่จัดการเรียน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  -  -  - 1,800,000 1,800,000 จ านวนพื้นที่ในการ 1.เด็กเล็กได้รับการพฒันา กอง

ประสงค์พร้อมเวที การสอนและจัดกิจกรรมในวนั พร้อมเวท ีขนาด 6.00ม.x12.00ม. ก่อสร้าง อย่างเหมาะสม การศึกษา

ส าคัญต่างๆ x3.00ม. ตามแบบแปลนที่เทศบาล 2.เด็กเล็กมีความพร้อม

เพื่อลดปญัหาการจัดกิจกรรม ก าหนด ในการเข้ารับการศึกษาต่อได้

กลางแจ้งในสภาวะอากาศที่

ไม่เหมาะสม

รวม 6 โครงการ - - 170,000 600,000 1,850,000 5,650,000 12,920,000 - - -
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ผ.01

                                  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่: .....................................................................

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่: ...............................................................................................................
1. ยุทธศาสตร.์..............................................................................................................................
   1.1 แผนงาน.......................................................................................................................................
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย                                                          งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

เทศบาลต าบลหนองโพ อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
          ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
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