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เหตุผลความจำเป็น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 4)  

ของเทศบาลตำบลหนองบัวโคก 

******* 

 เนื ่องด้วยเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  ได้ดำเนินการ เพิ ่มเติม เปลี ่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. 2561-2565) (ฉบับที ่ 4 ) เพื ่อเป็นการดำเนินการให้ถ ูกต้องตามระเบียบ และหนังสือสั ่งการ                
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจทุกๆ ด้าน ต่อเทศบาลตำบลหนองบัวโคก  
 

 ทั้งนี้ เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ของเทศบาล
ตำบลหนองบัวโคก  ใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของ
เทศบาลตำบลหนองบัวโคกและดำเนินการตั ้งจ่ายโครงการเป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 
เทศบาลตำบลหนองบัวโคกได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม แล้ว     

********* 
 



 

 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 4) 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

2.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

       เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า

หน่วยงาน
    (ผลผลิตของโครงการ) 2561  

(บาท)

2562 

(บาท)

2563  

(บาท)

2564  

(บาท)

 2565   

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการแข่งขัน
กีฬาประชาชนต้าน
ยาเสพติด

เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
และรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดภายใน
เขตเทศบาล

 -  -  -  -   50,000 ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ
 ๘๐

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
และห่างไกลยา
เสพติด

กอง
การศึกษา

แบบ ผ.02 1

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 4) 

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 4)



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี ๘ การบริการจัดการบ้านเมืองท่ีดี  มีประสิทธิภาพ

๔.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์        เป้าหมาย ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

    (ผลผลิตของโครงการ)
2561  

(บาท)

2562 

(บาท)

2563  

(บาท)

2564  

(บาท)

 2565   

(บาท)

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

2 โครงการเสริมสร้าง
การรับรู้เยาวชน
ด้านการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย

เพ่ือให้เยาวชน
ได้รับรู้ด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

เยาวชนในเขตเทศบาลต าบลหนองบัวโคก  -  -  -  -        10,000 เยาวชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย  ร้อย
ละ 80

เยาวชนมี
ความรู้และ
วิธีการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
สามารถน าไป
ช่วยเหลือ
ตนเอง และ
ครอบครัวได้
เบ้ืองต้น

ส านัก
ปลัดเทศบาล

แบบ ผ.02 2

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 4)



 

 

แบบ ผ. 03 

บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับที่ 4) 



เป้าหมาย
 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 

(บาท)

2562  

(บาท)

2563 

(บาท)

2564  

(บาท)

2565  

(บาท)

1 บริหาร
ท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

1.  จัดซ้ือเคร่ืองโทรภาพหรือโทรสาร  จ านวน  1  เคร่ือง 
  (นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- - - - 3,000   ส านัก
ปลัดเทศบาล

2 บริหาร
ท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน

2. จัดซ้ือเคร่ืองอ่านบัตรอเนกประสงค์ จ านวน  1  เคร่ือง 
 (นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- - - - 2,000   ส านัก
ปลัดเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 4) แบบ ผ. 03 3

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 4)

เทศบาลต าบลหนองบัวโคก
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก


