๑

๑

๑

๑

๑
หลักการและเหตุผล
ในการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลตาบลบ้านผือ มีภารกิจสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทาและประกาศการใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น
เนื่ อ งจากเทศบาลต าบลบ้ า นผื อ มี ค วามจ าเป็ น ในการเพิ่ ม เติ ม การเปลี่ ย นแปลง
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านผือ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอานาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรม ให้
สอดคล้องกับการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อนาไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดให้ท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความจาเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปเป็นอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตาบลบ้านผือ จึงได้เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง
โครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๖๐

๑

๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เทศบาลตาบลบ้านผือ อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัด : การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
และยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

๑ โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง ถนนข้างบ่อขยะ
(ไปข้างที่นายยุทธนา
พลประเสริฐ)ชุมชน
บ้านผือ หมู่ ๓

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปรับปรุงถนนลูกรังขนาดกว้าง
สะดวกในการคมนาคมและขนส่ง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๖๐๐ ม.
สินค้าทางการเกษตร

งบประมาณ(บาท) และที่มา
๒๕๖๑

๓๔๕,๐๐๐
อปท./
อุดหนุน

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

๑.จานวนเส้นทางทีบ่ รรจุ
ในโครงข่ายความ
รับผิดชอบที่ได้รับการ
ปรับปรุง
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

๒

๓
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ(บาท) และที่มา
๒๕๖๑

ตัวชี้วัด
(KPI)

๔๙๓,๐๐๐
อปท./
อุดหนุน

๓ โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
ถนนข้างบ้านนายบุญศรี
ร่มเย็น ชุมชนศรีสาราญ หมู่๘

-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐
และปลอดภัย
ม. ยาว ๒๘.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ม.
-เพื่อรองรับการจราจรในเขต รวมพื้นที่ ๑๒๒.๐๐ ตร.ม.
ชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น

๗๖,๐๐๐
อปท./
อุดหนุน

-

-

-

๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
ถนนข้างโรงเรียนอนุบาล
ญาริดา ชุมชนศรีสาราญ
หมู่ ๘
๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
ถนนวงษ์ไชยไปบ้านนาง
พิราอร หล้าคอม ชุมชนบ้าน
ถ่อน หมู่ ๒

-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐
และปลอดภัย
ม. ยาว ๔๓.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕
-เพื่อรองรับการจราจรในเขต ม. รวมพืน้ ที่ ๑๗๒.๐๐ ตร.ม.
ชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น

๑๐๙,๐๐๐
อปท./
อุดหนุน

-

-

-

-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจรในเขต
ชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น

๓๕๐,๐๐๐
อปท./
อุดหนุน

-

-

-

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐
ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนา
๐.๑๕ ม.รวมพื้นที่ ๖๐๐.๐๐
ตร.ม.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
- ๑.จานวนเส้นทางทีบ่ รรจุ ประชาชนในเขต

๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจร - เพื่อให้การสัญจรไปมา

ปรับปรุงผิวจราจรขนาดกว้าง
๖.๐๐ ม.ยาว ๒๒๖.๐๐ ม.
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวกและปลอดภัย
ถนนโนนประดู่ ชุมชนบ้าน - เพือ่ รองรับการจราจรในเขต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตร.ม.
ชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น
หัวคู หมู่ ๑

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ในโครงข่ายความ
รับผิดชอบที่ได้รับการ
ปรับปรุง
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
๑.จานวนเส้นทางทีบ่ รรจุ
ในโครงข่ายความรับผิด
ชอบที่ได้รบั การปรับปรุง
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
๑.จานวนเส้นทางทีบ่ รรจุ
ในโครงข่ายความรับผิด
ชอบที่ได้รบั การปรับปรุง
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
๑.จานวนเส้นทางทีบ่ รรจุ
ในโครงข่ายความรับผิด
ชอบที่ได้รบั การปรับปรุง
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

เทศบาลได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

๓

๔
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ(บาท) และที่มา
๒๕๖๑

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.) ถนนอ่าง
เก็บน้าวังเดือนห้า(ข้างศูนย์
ป้องกันฯ) บ้านถ่อน หมู่ ๒

-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ ๔๙๕,๐๐๐
และปลอดภัย
ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕
อปท./
-เพื่อรองรับการจราจรในเขต ม.รวมพืน้ ที่ ๘๘๐.๐๐ ตร.ม.
อุดหนุน
ชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น

๗ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ถนนข้างวัดป่าบ้านถ่อน-ทางไป
บ้านค้อ ชุมชนบ้านถ่อนใหม่
หมู่ ๑๒

-เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง ๖ ม.
๑๕๘,๐๐๐
และปลอดภัย
ยาว ๔๔๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๓๕ ม. อปท./
-เพื่อรองรับการจราจรในเขต
อุดหนุน
ชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๑.จานวนเส้นทางที่

-

-

-

ก่อสร้างถนน รางระบายน้า คอร. ๗๓๐,๐๐๐
รูปตัวยู ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม.
อปท./
ยาว ๒๖๗.๐๐ ม.
อุดหนุน

-

-

-

๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต -เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐
เสริมเหล็ก(คสล.)รอบที่ทิ้งขยะ และปลอดภัย
ม. ยาว ๑๘๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕
อปท./
เทศบาลฯ บ้านผือ หมู่ ๓
-เพือ่ รองรับการจราจรในเขต ม.รวมพืน้ ที่ ๙๐๐.๐๐ ตร.ม.
อุดหนุน
ชุมชนที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น

-

-

-

๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้า
คอร. รูปตัวยู ถนนหลังชุมสาย ท่วมในเขตชุมชน
ซอย ๔ บ้านถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนในเขต
บรรจุในโครงข่ายความ เทศบาลได้รับ
รับผิด ชอบที่ได้รับการ ความสะดวกใน
ปรับปรุง
การสัญจรไปมา
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
๑.จานวนเส้นทางที่
ประชาชนในเขต
บรรจุในโครงข่ายความ เทศบาลได้รับ
รับผิด ชอบที่ได้รับการ ความสะดวกใน
ปรับปรุง
การสัญจรไปมา
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
๑.จานวนเส้นทางที่
ประชาชนในเขต
บรรจุในโครงข่ายความ เทศบาลได้รับ
รับผิดชอบที่ได้รับการ ความสะดวกใน
ปรับปรุง
การระบายน้า
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
๑.จานวนเส้นทางที่
ประชาชนในเขต
บรรจุในโครงข่ายความ เทศบาลได้รับ
รับผิด ชอบที่ได้รับการ ความสะดวกใน
ปรับปรุง
การสัญจรไปมา
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

๔

๕

ยุทธศาสตร์จังหวัด : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม กับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี : การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน และยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และขนมธรรมเนียมประเพณี กับการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

๑ โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดอาเภอบ้านผือ เล่นกีฬาและออกกาลังกาย
วอลเล่ย์บอล, ฟุตซอล,
ให้กับเยาวชนและประชาชน บาสเกตบอล,เซปักตะกร้อ
๒ โครงการวันผูส้ ูงอายุ

งบประมาณ(บาท) และที่มา
๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

ตัวชี้วัด
(KPI)

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ความร่วมมือ
อปท.
อปท.
อปท.
อปท. จากทุกภาค
ส่วนในเขต
เทศบาล
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงเคารพ จัดกิจกรรมรดน้าดาหัว ขอพร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความ
นับถือและรดน้าดาหัว ขอพร จากผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
อปท.
อปท.
อปท.
อปท. พึงพอใจของ
จากผู้สูงอายุเป็นการอนุรักษ์ ตาบลบ้านผือ
ประชาชน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและให้
ผู้เข้าร่วม
ประชาชนได้มสี ่วนร่วมกิจกรรม
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เยาวชน ประชาชน กองการศึกษา
มีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
ประชาชนได้มสี ่วน กองการศึกษา
ร่วมในกิจกรรมกับ
เทศบาลและ
ผู้สูงอายุ เด็ก
เยาวชน ได้ให้
ความเคารพแก่
ผู้สูงอายุถือเป็น
แบบอย่างที่ดี

๕

๖

ยุทธศาสตร์จังหวัด : การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี : การศึกษาและการส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
๑

๒

๓

งบประมาณ(บาท) และที่ผา่ นมา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
โครงการจัดกิจกรรม
เพื่อให้ประชาชน
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
วันพระราชสมภพในหลวง สมาชิกสภา คณะ
นิทรรศการและประกอบ
อปท.
อปท.
อปท.
รัชกาลที่ ๙
ผู้บริหารได้แสดงออกถึง พิธีฯ
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจัดการเลือกตั้งให้ จัดการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่ง ๔๐๐,๐๐๐
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ได้มาซึ่งสมาชิกสภา
สมาชิกและผู้บริหารตาม
อปท.
ผู้บริหารท้องถิ่น
ท้องถิ่นและผู้บริหาร จานวนที่กฎหมายกาหนด
ท้องถิ่น
โครงการจัดงานวันท้องถิ่น เพื่อให้คณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมบาเพ็ญ
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
ไทย
พนักงานและ
ประโยชน์ในเขตเทศบาล
อปท.
อปท.
อปท.
ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์
โครงการ

วัตถุประสงค์

๒๕๖๔
๗๐,๐๐๐
อปท.

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(KPI)
จะได้รับ
การจัดกิจกรรม
ประชาชนได้ร่วม
โดยเทศบาลบูรณา แสดงออกถึงความ
การร่วมกับ
จงรักภักดี
หน่วยงานอื่น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด

-

จานวนสมาชิก
สภา ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ดาเนินการจัดการ
สานักปลัด
เลือกตั้งได้ตามกฎหมาย
กาหนด

๑๐,๐๐๐
อปท.

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวัน สานักปลัด
ท้องถิ่นไทยและรู้ถึง
ความสาคัญ

๖

๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แบบ ผ.๐๒

เทศบาลตาบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์ จังหวัด : การพัฒนาการท่ องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่ งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิน่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี : การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน และยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และขนมธรรมเนียมประเพณี กับการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
๑.

โครงการ
เงินอุดหนุนโครงการ
ประเพณีลอยกระทง

งบประมาณ(บาท) และที่ผา่ นมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
-สืบสานประเพณี อุดหนุนงบประมาณในการ ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ๑๙๒,๐๐๐ ความร่วมมือของ
ตกแต่งรถและขบวนแห่
ประชาชน
วัฒนธรรม
อปท
อปท
อปท
อปท
ให้กับชุมชนและ
-ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่น สถานศึกษาเพื่อจัดงาน
ลอยกระทง
วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่รับ
จะได้รับ
ผิดชอบหลัก
ประชาชนเกิด กองการศึกษา
ความรักและ
หวงแหน
ประเพณีท้องถิ่น

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน
ชุมชน สถาน
ศึกษาในเขต
เทศบาล

๗

๘
ที่

โครงการ

๒

เงินอุดหนุนโครงการ
ประเพณีสงกรานต์

๓

เงินอุดหนุนโครงการ
ประเพณีบุญบั้งไฟ

งบประมาณ(บาท) และที่ผา่ นมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑
(KPI)
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
อุดหนุนงบประมาณใน ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ร้อยละความพึง
-สืบสานประเพณี
การตกแต่งรถและ
พอใจของ
วัฒนธรรม
อปท
อปท
อปท
อปท
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
-ส่งเสริมการท่องเที่ยว ขบวนแห่ให้กับชุมชน
และสถานศึ
ก
ษาเพื
อ
่
ในท้องถิ่น
จัดงานสงกรานต์
วัตถุประสงค์

-สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม
-ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น

อุดหนุนงบประมาณใน ๑๑๗,๐๐๐ ๑๑๗,๐๐๐ ๑๑๗,๐๐๐ ๑๑๗,๐๐๐ ร้อยละความพึง
การตกแต่งรถและ
อปท
อปท
อปท
อปท
พอใจของ
ขบวนแห่ให้กับชุมชน
ผู้เข้าร่วม
ทั้ง ๙ ชุมชน เพื่อจัด
โครงการ
งานบุญบั้งไฟ

ผลที่คาดว่า
หน่วยงานที่รับ
จะได้รับ
ผิดชอบหลัก
-ประชาชนได้มี กองการศึกษา
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมกับ
เทศบาลและ
เด็กเยาวชนเกิด
จิตสานึกถือเป็น
แบบอย่างที่ดี
-ประชาชนได้มี
กองการศึกษา
ส่วนร่วมใน
กิจกรรม
-เด็ก,เยาวชน
เกิดความรักและ
หวงแหน
ประเพณีท้องถิ่น

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน
ชุมชน สถาน
ศึกษาในเขต
เทศบาล

ชุมชน สถาน
ศึกษาในเขต
เทศบาล

๘

๙

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๘)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑

แบบ ผ.๐๘

เทศบาลตาบลบ้านผือ
ที่

แผนงาน

หมวด

๑.

บริหารงานคลัง

ครุภณ
ั ฑ์

๒.

บริหารงานคลัง

ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอสาหรับการให้บริการ
ประชาชนและปฏิบัติงาน
ครุภณ
ั ฑ์
๑.เพื่อให้กิจการดาเนินกิจการ
คอมพิวเตอร์
เทศบาลมีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
๒.เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เพียงพอสาหรับการปฏิบตั ิงาน
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๒๕๖๑

งบประมาณ(บาท) และที่ผา่ นมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓

๒๕๖๔

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดซื้อโต๊ะ, เก้าอี้, ตู้กระจกบาน
เลื่อนสาหรับจัดเก็บเอกสาร

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

กองคลัง

๑.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สาหรับกระดาษ เอ๓

๑๗,๐๐๐

๑๗,๐๐๐

๑๗,๐๐๐

๑๗,๐๐๐

กองคลัง

๒.เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค มี
หน่วยความจาหลักชนิด DDR3 หรือ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8GB

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

๙

๑๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ ๑
เทศบาลตาบลบ้านผือ อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง

ลาดับ

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน)

๑

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยแยก
โนนประดู่ บ้านหัวคู หมู่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม.
ยาว ๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. งบประมาณ ๘๘,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยแยก เพื่อนาไปจัดทา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โนนประดู่ บ้านหัวคู หมู่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. งบประมาณรายจ่ายปี
ยาว ๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพืน้ ที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐
๒๕๖๑
ตร.ม. งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๒

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑

๒

๓

ยุทธศาสตร์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ซอยหลัง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยหลัง เพื่อนาไปจัดทา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ศาลเจ้าปู่-ย่า บ้านผือ หมู่ ๓ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ศาลเจ้าปู-่ ย่า บ้านผือ หมู่ ๓ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ งบประมาณรายจ่ายปี
ม. ยาว ๑๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ๒๕๖๑
ม. ยาว ๑๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
ตร.ม. งบประมาณ ๒๔๔,๐๐๐ บาท
๔๐๘ ตร.ม. งบประมาณ ๒๐๙,๐๐๐ บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในเขตเทศบาล ขุดเจาะบ่อ
บาดาล ขนาด Ø ๕” และ Ø ๖ “ จานวน ๙ บ่อ
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในเขตเทศบาล ขุดเจาะบ่อ เพื่อนาไปจัดทา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
บาดาล ขนาด Ø ๕” และ Ø ๖ “ จานวน ๒ บ่อ
งบประมาณรายจ่ายปี
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๒๕๖๑

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๒

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑

แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

อุตสาหกรรมและการโยธา

อุตสาหกรรมและการโยธา

๑๐

๑๑
รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง

ลาดับ

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ปัจจุบัน)

๔

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตอัดแรง (คอร.)
รูปตัวยู ซอยข้างร้านวีอาร์ บ้านศรีสะอาด หมู่ ๑๐ ก่อสร้าง
รางระบายน้า คอร. รูปตัวยู ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว
๘๘.๐๐ ม. งบประมาณ ๒๔๓,๐๐๐ บาท

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตอัดแรง (คอร.)
เพื่อนาไปจัดทา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
รูปตัวยู ซอยข้างร้านวีอาร์ บ้านศรีสะอาด หมู่ ๑๐ก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายปี
รางระบายน้า คอร. รูปตัวยู ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ ม. ยาว ๒๕๖๑
๘๗.๐๐ ม. งบประมาณ ๑๐๓,๐๐๐ บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๓
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตอัดแรง (คอร.)
รูปตัวยู ถนนหลังเทศบาล บ้านศรีสาราญ หมู่ ๘ ก่อสร้าง
รางระบายน้า คอร. รูปตัวยู ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว
๔๙๖ ม. งบประมาณ ๑,๓๖๙,๐๐๐ บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตอัดแรง (คอร.) . เพื่อนาไปจัดทา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
รูปตัวยู ถนนหลังเทศบาล บ้านศรีสาราญ หมู่ ๘ ก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายปี
รางระบายน้า คอร. รูปตัวยู ขนาด ๐.๕๘x๐.๖๐ ม. ยาว ๒๕๖๑
๑๑๔ ม. งบประมาณ ๑๐๓,๐๐๐ บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๓
โครงการก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร ถนนชนบทบารุง ชุมชน
ศรีสะอาด หมู่ ๘ ก่อสร้างปรับปรุงที่พักผู้โดยสาร จานวน ๒
หลัง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร ถนนชนบทบารุง ชุมชน เพื่อนาไปจัดทา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ศรีสะอาด หมู่ ๑๐ ก่อสร้างปรับปรุงที่พักผู้โดยสาร จานวน งบประมาณรายจ่ายปี
๑ หลัง ขนาด ๓x๙ ม. งบประมาณ ๒๗๙,๐๐๐ บาท
๒๕๖๑

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๒

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑

๕

๖

ยุทธศาสตร์

แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

อุตสาหกรรมและการโยธา

อุตสาหกรรมและการโยธา

๑๑

