แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลบ้านผือ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
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คานา
ตามที่เทศบาลตาบลบ้านผือ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ไปแล้ ว เมื่ อ วัน ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2559 กับ ประกาศใช้แ ผนพั ฒ นาท้ องถิ่ นสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นั้น
เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลื อ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบกับเทศบาลฯ จะ
ดาเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในแต่ละชุมชน เช่นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อครุ ภัณฑ์ เป็ นต้น โครงการดังกล่าวไม่มีการบรรจุในแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี ซึ่ง ได้ผ่านการประชาคม
ชุมชน/หมู่บ้านแล้ว ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลตาบลบ้านผือ จึงจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561 – 2564 ) เพิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย นแปลง ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ.2561 โดยอาศั ย อ านาจตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 4 การแก้ไขการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22
เทศบาลต าบลบ้ า นผื อ ขอขอบคุ ณ คณะกรรมการสนั บ สนุ ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาฯ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ประชาคมท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ให้สาเร็จ
ลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้

เทศบาลตาบลบ้านผือ
มกราคม 2561
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บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564 )
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
***********************************

ตามที่เทศบาลตาบลบ้านผือ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ไปแล้ว นั้น
เนื่องจากโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่ได้ประกาศใช้ ยังไม่มีความสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับ
1. การดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ตามหนังสืออาเภอบ้าน
ผือ ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.16/3362 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่
อด 0023.3/26700 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่
มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 แจ้งเรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขของ อปท.
2. การดาเนินงานโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาเภอบ้านผือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ สานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอาเภอบ้านผือ แจ้งเรื่อง โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
อาเภอบ้านผือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอ ที่
อด 0023.16/243 ลงวั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2560 หนั ง สื อ อ าเภอบ้ า นผื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ อด
0023.16/3366 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 หนังสือจังหวัดอุดรธานี ที่ อด 0023.4/20203 ลง
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 กับหนังสืออาเภอบ้านผือ ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.16/3341 ลงวั นที่ 24
พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ประกาศสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี เรื่องกาหนดสถานที่
กลางศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารร่ ว มในการช่ ว ยเหลื อ ประชาชนของ อปท. และ หนั ง สื อ อ าเภอบ้ า นผื อ ที่ อด
0023.16/3132 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 หนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ อด 0023.5/ว4747
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว5836 ลงวันที่ 11
ตุลาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอานาจหน้าที่
ของ อปท. พ.ศ. 2560 และประกาศหลั กเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.
3. ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ของหมู่บ้านที่หลากหลาย ซึ่งบาง
โครงการไม่มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และบางโครงการไม่สอดคล้องในส่วนของปีงบประมาณ
4. ครุภัณฑ์บางรายการได้ใช้งานมาเป็นเวลานาน ทาให้เสื่อมสภาพ ชารุด หากดาเนินการ
ซ่อมแซมมีค่าใช้จ่ายสูง
ดั ง นั้ น เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชน เทศบาลต าบลบ้ า นผื อ จึ ง เพิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย นแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
~๑~
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บทนา
ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนด วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ในเขตจั งหวั ด แผนพัฒ นาจั งหวั ด แผนพัฒ นาอ าเภอ แผนพั ฒ นาตาบล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทา
ขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒ นาท้องถิ่น สี่ปี เป็ นกรอบในการจัดทา งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน

ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3. ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

~2~

~3~

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา เพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
(ชื่อ อปท.) เทศบาลตาบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ด้านสังคม
แผนงานสาธารณสุข
ด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ปี 2561
ปี 2562
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

แบบ ผ.07

ปี 2563
ปี 2564
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

15

17,159,600

13

7,165,600

12

7,115,600

0

0

15

31,440,800

3

198,000

3

198,000

3

198,000

3

198,000

3

792,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

1

20,000

1

80,000

~3~
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รายละเอียดโครงการพัฒนา เพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านผือ

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัด : การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการลงทุน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ยุทศาสตร์ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับ ปรับปรุงผิวจราจรขนาด ๑,๒๑๗,๐๐๐ ๑,๒๑๗,๐๐๐ ๑,๒๑๗,๐๐๐
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความสะดวกในการ
กว้าง ๑๔.๒๘ ม. ยาว
ถนนบริบาลภูมิเขตต์ ชุมชน คมนาคมและขนส่ง
๑๙๕.๐๐ม. พื้นที่ไม่
บ้านถ่อน หมู่ที่ ๒
สินค้าทางการเกษตร น้อยกว่า ๒,๗๘๕ ตร.ม.
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๔
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๑.จานวนเส้นทางที่
บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

~4~

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

~5~

ที่

โครงการ

๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
แบบ Recycling ถนนศรี
สะอาด ชุมชนบ้านพลับ
หมู่ ๔

งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- เพื่อให้การสัญจรไปมา ปรับปรุงผิวจราจรขนาด ๑,๕๔๕,๐๐๐ ๑,๕๔๕,๐๐๐ ๑,๕๔๕,๐๐๐
สะดวกและปลอดภัย กว้าง ๖.๐๐ ม.ยาว
- เพื่อรองรับการจราจร ๕๒๔.๐๐ ม. พื้นที่ไม่
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว น้อยกว่า ๓,๑๔๔ ตร.ม.
มากยิ่งขึ้น
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนศรีสะอาด บ้านพลับ หมู่ ๔
– สะพานลาห้วยซีด

-เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ ม. ยาว ๕๒๕.๐๐
ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓,๑๕๐ ตร.เมตร

๑,๔๓๔,๐๐๐

4 โครงการปกป้องคุ้มครอง
รักษาลาห้วย
สาธารณประโยชน์
บ้านถ่อน หมู่ที่ ๒

เพื่อให้การดูแลปกป้อง
คุ้มครองรักษาลาห้วย
สาธารณประโยชน์
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน

รังวัดสอบเขตที่ดิน
บริเวณลาห้วยเสียว หมู่
๑ หมู่ ๒ หมู่ ๔ หมู่ ๘
หมู่ ๑๐ และ หมู่ ๑๔

๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๔
(บาท)
๑.จานวนเส้นทาง
ที่บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของใช้บริการ
๑,๔๓๔,๐๐๐ ๑,๔๓๔,๐๐๐
- ๑.จานวนเส้นทางที่
บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
- ๑.พื้นที่ลาห้วย
๕๐,๐๐๐
สาธารณประโยชน์
ไม่มีการลุกล้า
๒.ระดับความพึง
พอใจ ของประชาชน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนใน กองช่าง
เขตเทศบาล
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ประชาชน
กองช่าง
ได้รับความ
เป็นธรรมและ
พื้นลาห้วยสา
ธารณไม่เกิด
การลุกล้า

~5~

~6~

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

5 โครงการล้อมรั้วลวดหนาม -เพื่อรักษาดูแลพื้นที่
บริเวณพื้นที่
สาธารณประโยชน์
สาธารณประโยชน์
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน

ล้อมรั้วลวดหนาม
บริเวณพื้นที่
สาธารณประโยชน์

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยข้าง
สาธารณสุขอาเภอ บ้านถ่อน
หมู่ ๒

-เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง ๔.๐๐ม. ยาว
๑๑๓ ม. หนา ๐.๑๕
ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔๕๒.๐๐ ตร.เมตร

๒๗๓,๐๐๐

๒๗๓,๐๐๐

๒๗๓,๐๐๐

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังพร้อมเกรดตกแต่ง
ซอยพนมรัตน์ ชุมชนบ้านผือ
หมู่ ๓

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ปรับปรุงถนนลูกรัง
พร้อมเกรดตกแต่ง
กว้าง ๕ ม. ยาว
๑,๒๐๐ ม. พร้อมลง
ลูกรัง ๑,๒๐๐ ลบ.ม.

๓๙๖,๐๐๐

๓๙๖,๐๐๐

๓๙๖,๐๐๐

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(KPI)
(บาท)
๑.พื้นที่สาธารณ
ประโยชน์ไม่มีการ
ลุกล้า
๒.ระดับความพึง
พอใจของประชาชน
-

-

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

พื้นที่สารธารณ กองช่าง
ประโยชน์ได้รับ
การรักษาไม่ให้
เกิดความ
เสียหายและ
เกิดการลุกล้า
จากบุคคล
๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนใน กองช่าง
บรรจุในโครงข่าย เขตเทศบาล
ความรับผิดชอบที่ ได้รับความ
ได้รับการปรับปรุง สะดวกในการ
๒.ระดับความพึง สัญจรไปมา
พอใจของผู้ใช้บริการ
๑.จานวนเส้นทางที่ ประชาชนใน กองช่าง
บรรจุในโครงข่าย เขตเทศบาล
ความรับผิดชอบที่ ได้รับความ
ได้รับการปรับปรุง สะดวกในการ
๒.ระดับความพึง สัญจรไปมา
พอใจของผู้ใช้บริการ
~6~

~7~

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๖๙,๐๐๐ ๑๖๙,๐๐๐ ๑๖๙,๐๐๐

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต -เพื่อให้ประชาชนได้รับ
เสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านนาง ความสะดวกในการ
จาเนียร สุวรรณแสง บ้านถ่อน คมนาคม
หมู่ ๒

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง ๒.๘๐ ม. ยาว
๙๗.๐๐ ม. หนา
๐.๑๕ ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๒๗๑.๖๐
ตร.เมตร

9 โครงการปรับปรุงแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ถนนซอย
แสงชัย ชุมชนศรีสะอาด
หมู่ 10

-เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจร
กว้าง ๕.๖๕ ม. ยาว
๑๖๔.๐๐ ม. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๙๒๖.๖๐
ตร.เมตร

๓๒๙,๐๐๐

๓๒๙,๐๐๐

เพื่อไม่ให้ตื้นเขิน กัก
เก็บน้าได้มากขึ้น

ขุดลอกลาห้วยคากั้ง
ยาว ๒๒๐ ม.
ปากกว้าง ๗ ม.
ก้นกว้าง ๑ ม.
ลึก ๓ ม.

๕๘,๐๐๐

๕๘,๐๐๐

10 โครงการขุดลอกลาห้วย
คากั้ง บ้านถ่อน หมู่ ๒

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(KPI)
(บาท)
- ๑.จานวนเส้นทางที่
บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจ ของ
ผู้ใช้บริการ
- ๑.จานวนเส้นทางที่
๓๒๙,๐๐๐
บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจ ของ
ผู้ใช้บริการ
- จานวนแหล่งน้าใน
๕๘,๐๐๐
พื้นที่รับผิดชอบ
ได้รับการพัฒนาให้
ใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชนใน กองช่าง
เขตเทศบาล
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนใน กองช่าง
เขตเทศบาล
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
กักเก็บน้าไว้ กองช่าง
อุปโภค
บริโภค
เพาะปลูก
และเลี้ยงสัตว์
~7~

~8~

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการขยายเขตท่อ
ประปาหมู่บ้าน บ้านถ่อน
หมู่ 2

เพื่อให้ประชาชนได้ใน ขยายเขตท่อเมน
หมู่บ้าน ได้มีน้าประปา ประปาหมู่บา้ น บ้าน
ใช้ไม่ขาดแคลน
ถ่อน หมู่ 2
(วังเดือนเดือนห้า)

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยตรงข้ามบ้านอาจารย์
ภิรมย์ แสงมณี
บ้านถ่อนใหม่
หมู่ ๑๒

-เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง ๓.๐๐ เมตร
ยาว ๗๐.๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ ม รวม
พื้นที่ ๒๑๐.๐๐
ตร.ม.

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา ๐.๐๕ ม. ถนนหน้าวัด
อรัญญิกาวาส ชุมชนบ้านศรี
สาราญ หมู่ที่ ๘

-เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงผิวจราจร
กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว
๔๘๐.๐๐ ม.หนา
๐.๐๕ ม. รวมพื้นที่
๒,๔๐๐.๐๐ ตร.ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

๑๑๗,๖๐๐

๑๑๗,๖๐๐

๓๒๙,๐๐๐

๑,๐๗๗,๐๐๐ ๑,๐๗๗,๐๐๐

๑,๐๗๗,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
๑.จานวนโครงการ
ทางที่บรรจุใน
โครงข่ายความ
รับผิดชอบที่ได้รับ
การปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
๑.จานวนเส้นทางที่
บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจ ของ
ผู้ใช้บริการ
๑.จานวนเส้นทาง
ที่บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิด ชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของใช้
บริการ

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
น้าประปาใช้
ไม่ขาดแคลน

กองช่าง

ประชาชนใน กองช่าง
เขตเทศบาล
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

~8~

กองช่าง

~9~

รายละเอียดโครงการพัฒนา เพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตาบลบ้านผือ

แบบ ผ.05

ยุทธศาสตร์จังหวัด : การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการลงทุน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ยุทศาสตร์ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างถนน
คสล.ซอยพนมรัตน์
ชุมชนบ้านผือ หมู่ ๓

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึน้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง ๕.๐๐ ม.
ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๖,๐๐๐ ตร.เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓,๓๒๓,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
๑.จานวนเส้นทาง
ที่บรรจุใน
โครงข่ายความ
รับผิดชอบที่ได้รับ
การปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชนใน กองช่าง
เขตเทศบาล
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

~9~

~ 10 ~

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 โครงการก่อสร้างท่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ระบายน้าเหลี่ยม
น้าท่วมในเขตชุมชน
พร้อมฝาปิด ถนนศรี
สะอาด ชุมชนบ้านพลับ
หมู่ ๔

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างท่อระบายน้า
เหลี่ยม ขนาด ๑.๘๐x
๑.๘๐ ม.(Box Culvert)
ยาว ๔๔๘ ม. พร้อมฝา
ปิด จานวน ๓๒ บ่อ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๖,๖๗๑,๐๐๐
-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
๒๕๖๔
(KPI)
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
- ๑.จานวนเส้นทาง พื้นที่สาธารณ กองช่าง
ประโยชน์ได้รับ
ที่บรรจุใน
ความสะดวกใน
โครงข่ายความ
รับผิดชอบที่ได้รับ การระบายน้า
การปรับปรุง
๒. ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

~ 10 ~

~ 11 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลบ้านผือ

แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัด : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
กับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน กัลป์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และขนมธรรมเนียมประเพณี กับการท่องเที่ยว
ยุทศาสตร์ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม
แผนงานสาธารณสุข
หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2564 (KPI)
หลัก
180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 1.สืบสานพระราช กอง
1 โครงการ
เพื่อสนับสนุนและ สนับสนุนงบประมาณตาม
พระราชดาริ
ส่งเสริมให้ชุมชน/ โครงการที่ผ่านกระบวนการ
ของ
ปณิธาน/พระราช สาธารณสุขฯ
ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านแห่งละ
ประชาคมของชุมชน/หมู่บ้าน
จานวน ดาริ ตามแนวทาง
20,000 บาท
ตามความเหมาะสมของปัญหา
ผู้เข้าร่วม โครงการพระราช
เพื่อจัดทาโครงการ และบริบทของพื้นที่ ชุมชน/
โครงการ ดาริด้านสาธารณสุข
พระราชดาริด้าน หมู่บ้านแห่งละ 20,000 บาท
2.ประชาชนทุกกลุ่ม
สาธารณสุข อย่าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดาเนินการ
อายุได้รับบริการด้าน
น้อย 3 โครงการ โครงการตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขอย่าง
สาธารณสุข
ทั่วถึง
เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท)และที่ผ่านมา

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
ชุมชน/
หมู่บ้าน
จานวน 8
หมู่บ้าน 9
ชุมชน ในเขต
เทศบาล

~ 11 ~

~ 12 ~
ที่

โครงการ

2 โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี
3 โครงการสารวจ
ข้อมูลจานวน
สัตว์และขึ้น
ทะเบียนจานวน
สัตว์ตาม
โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอกภัย โรค
พิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

เพื่อป้องกันโรคพิษ สุนัขและแมวได้รับการขึ้น
สุนัขบ้าที่จะเกิด
ทะเบียนและปลอดจากโรคพิษ
ขึ้นกับสัตว์ และ
สุนัขบ้า
ประชากรในเขต
เทศบาลบ้านผือ

เพื่อสารวจข้อมูล สุนัขและแมวได้รับการขึ้น
จานวนสัตว์ในเขต ทะเบียนและปลอดจากโรคพิษ
เทศบาลตาบลบ้าน สุนัขบ้า
ผือ

งบประมาณ (บาท)และที่ผ่านมา

หน่วยงาน หน่วยงานที่
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
ขอรับเงิน
2561 2562 2563 2564 (KPI)
หลัก
อุดหนุน
15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 1.เพื่อสืบสานพระ
กอง
ชุมชน ในเขต
ของ ราชปณิธาน/
สาธารณสุขฯ เทศบาล
จานวน พระราชดาริ ตาม
ประชาก แนวทางโครงการ
รสุนัข พระราชดาริด้าน
และแมว สาธารณสุข
ได้รับการ 2.ประชาชน
ขึ้น
ปลอดภัยจากโรค
ทะเบียน พิษสุนัขบ้า
3,000

3,000

3,000

3,000

ร้อยละ
ของ
จานวน
ประชาก
รสุนัข
และแมว
ได้รับการ
ขึ้น
ทะเบียน

1.เพื่อสืบสานพระ
ราชปณิธาน/
พระราชดาริ ตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริด้าน
สาธารณสุข
2.ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

กอง
ชุมชน ในเขต
สาธารณสุขฯ เทศบาล

~ 12 ~

~ 13 ~
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ยุทศาสตร์ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน
2561 2562 2563 2564
หลัก
อุดหนุน
20,000 20,000 20,000 20,000 การจัด
1 โครงการศูนย์ เพื่ออุดหนุนและ
ศูนย์ปฏิบัติการฯ
อปท.ในเขตอาเภอ สานักปลัด อบต.บ้านค้อ
ปฏิบัติการร่วม สนับสนุนการ
สามารถอานวยความ
งาน/จัด
บ้านผือและประชา
ในการให้ความ ดาเนินงานโครงการ สะดากแก่ประชาชน
กิจกรรมที่ ชนได้รับความสะดวก
ช่วยเหลือ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน และสามารถช่วยเหลือ
เทศบาลได้ ในการติดต่อ
ประชาชนของ การให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามอานาจ
ร่วมจัด
ประสานงาน
องค์กรปกครอง ประชาชนขององค์กร หน้าที่
ส่วนท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)

งบประมาณ (บาท) และที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

~ 13 ~

~ 14 ~

บัญชีครุภัณฑ์ เพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
(ชื่อ อปท.) เทศบาลตาบลบ้านผือ
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

2

บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
โฆษณา
และเผยแพร่

แบบ ผ.08

งบประมาณ และที่ผ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เพื่อให้การดาเนิน
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
814,000 814,000
สานักปลัด
กิจการเทศบาลมีความ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
คล่องตัวและมี
1 ตัน ปริมาตรกระบอก
ประสิทธิภาพ
สูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบีล้ แค็บ
เพื่อให้การดาเนินงาน จัดซื้อเครื่องเสียงติด
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
สานักปลัด
ประชาสัมพันธ์ของ
รถยนต์ที่สามารถเล่น MP
เทศบาลมีประสิทธิภาพ ๓ USB CD ได้ พร้อม
ฮอร์น กาลังขับไม่น้อยกว่า
๑๒๐w จานวน ๔ ตัว
วัตถุประสงค์

~ 14 ~

~ 15 ~
ที่

แผนงาน

หมวด

3

บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

4

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

ครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์
เพื่อให้มเี ครื่องมือที่
คอมพิวเตอร์ เพียงพอสาหรับการ
ปฏิบัติงานและ
ส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
ครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในการป้องกัน
การเกษตร และแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและสาธารณ
ภัยต่างๆ

งบประมาณ และที่ผ่านมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED
ขาวดา (๒๗ หน้า/นาที)

หน่วยงาน
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) รับผิดชอบหลัก
๗,๙๐๐
สานักปลัดฯ
อปท.

จัดซื้อเครื่องสูบน้า แบบ
หอยโข่ง สูบน้าได้
๓,๘๐๐ ลิตร/นาที
เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด
ท่อส่งไม่นอ้ ยกว่า ๖ นิว้
(๑๕๐มิลลิเมตร) ส่งน้า
ได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐
เมตร พร้อมอุปกรณ์มี
ครบชุด จานวน ๒
เครื่อง

๙๕,๐๐๐

๙๕,๐๐๐

-

-

สานักปลัดฯ

~ 15 ~

~ 16 ~
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

5

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

6

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

7

การศึกษา

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

งบประมาณ และที่ผ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เพื่อให้การดาเนินงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
21,000
กองการศึกษา
เกิดความคล่องตัวและ ชนิดติดผนัง(ระบบฟอก
มีประสิทธิภาพ
อากาศ) ขนาด 18,000 บี
ทียู
เพื่อให้การดาเนินงาน เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
4,300
กองการศึกษา
เกิดความคล่องตัวและ พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
มีประสิทธิภาพ
(Ink Tank Printer)
เพื่อให้การดาเนินงาน เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ
7,900
กองการศึกษา
เกิดความคล่องตัวและ ชนิด LED ขาวดาชนิด
มีประสิทธิภาพ
Network แบบที่ 1
(27หน้า/นาที)
วัตถุประสงค์
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รายละเอียดโครงการพัฒนา เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านผือ

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัด : การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการลงทุน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ยุทศาสตร์ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
1

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)
(เปลี่ยนแปลง)
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนศรี
คอนกรีต ถนนศรีสะอาด (ช่วงหน้าศศิกานต์)
สะอาด (ช่วงหน้าศศิกานต์) บ้านพลับ หมู่ 4 กว้าง 11.57 ม.
บ้านพลับ หมู่ 4 กว้าง 8 ม. ยาว 700 ม.
ยาว 253 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,826 ตร.ม.
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. (ก่อสร้างแล้ว
(ก่อสร้างแล้วบางส่วน)
บางส่วน)
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้
976,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562

งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้ 1,217,000 บาท

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง
เพราะประชาชนเกิด
ความเดือดร้อนจึง
ต้องแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนโดย
เร่งด่วน

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561, 2562, 2563
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ลาดับ
2

3

4

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)
(เปลี่ยนแปลง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบบ่อทิ้งขยะ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบบ่อขยะ กว้าง 7 ม. ยาว
กว้าง 6 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ 435 ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,045 ตร.ม.
ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง
เพราะประชาชนเกิด
ความเดือดร้อนจึง
ต้องแก้ไขปัญหา
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้ 1,277,000 บาท ความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนโดย
400,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2562 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561, 2562, 2563 เร่งด่วน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเฉลิมพระเกียรติ เพราะประชาชนเกิด
เฉลิมพระเกียรติ กว้าง 6 ม. ยาว 4 ช่วง ช่วงที่ กว้าง 7 ม. ยาว 624 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า
ความเดือดร้อนจึง
1 ยาว 250 ม. ช่วงที่2 ยาว 250 ม. ช่วงที่3 4,368 ตร.ม.
ต้องแก้ไขปัญหา
ยาว 250 ม. ช่วงที่4 ยาว 125 ม.
ความเดือดร้อนให้กับ
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้ ปีละ งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้ 2,430,000 บาท ประชาชนโดย
เร่งด่วน
1,000,000 บาท รวมสีปี 5,000,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561, 2562, 2563
2564
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้าง อู่ ม.การ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนข้าง อู่ ม.การช่าง บ้านหัวคู 2 เพราะประชาชนเกิด
ช่าง บ้านหัวคู 2 หมู่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 400 หมู่ 1 กว้าง 5 ม. ยาว 880 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม. ความเดือดร้อนจึง
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.
ต้องแก้ไขปัญหา
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตั้งไว้ 2,437,000 บาท ความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนโดย
1,129,000 บาท
เร่งด่วน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2563 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561,2562,2563

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา
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ภาคผนวก
ประมาณการโครงการ
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