แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลตาบลบ้านผือ
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน

www.banphue.go.th

ประกาศเทศบาลตาบลบ้านผือ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
.......................................
ตามที่เทศบาลตาบลบ้านผือ ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และ
ผู้บ ริห ารได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบั บดังกล่าว เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2559 กับได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
2560 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นั้น
เนื่องจากเทศบาลตาบลบ้านผือ มีโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจาเป็นต้องดาเนินการฯ โดยได้
จัดทาเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ซึ่งได้ นาร่าง
แผนพัฒนาฯ ฉบับดังกล่าว เสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านผือ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
การประชุม ครั้งที่ 2 /2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 และประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน ระหว่างวันที่
7-18 พฤษภาคม 2561 กับประชาคมท้องถิ่นระดับตาบล วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ 22(3) แห่ ง ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตาบลบ้านผือ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นายอานวย อุดมเจริญไมตรี)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านผือ

คานา
ตามที่เทศบาลตาบลบ้านผือ ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และ
ผู้บ ริห ารได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับดังกล่าว เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2559 กับได้ปร ะกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
2560 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 แต่เนื่องจากเทศบาลตาบลบ้ านผือ มีโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจาเป็นต้อง
ดาเนินการในปีงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น เทศบาลตาบลบ้านผือ
จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉับที่ 3 พ.ศ. 2561 ขึ้น ซึ่งถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ และตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านผือ
ผู้จัดทา

อนุมัติ
(นายอานวย อุดมเจริญไมตรี)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านผือ
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บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564 )
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
***********************************

ตามที่เทศบาลตาบลบ้านผือ ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม
และผู้บริหารได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับดังกล่าว เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2559 กับได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
2560 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นั้น
เนื่ องจาก กองต่าง ๆ ขอเพิ่มเติมและเปลี่ ยนแปลงโครงการ/กิจ กรรม เพื่อนาไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้เทศบาลใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวาง
แนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ข้อ 22 ดังนี้
1) คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจาเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์ การบริหารส่วนตาบล สาหรับองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมติและประกาศใช้ต่อไป
ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยเวลาการใช้บัง คับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิ บวันไม่ให้
ดาเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา เพิม่ เติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
(ชื่อ อปท.) เทศบาลตาบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ด้านสังคม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการพาณิชย์
แผนงานเคหะและชุมชน

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

แบบ ผ.07

ปี 2563
ปี 2564
รวม 4 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

13

10,206,000

13

10,206,000

13

10,206,000

0

0

13

30,618,000

1
1

60,000
6,193,000

1
1

60,000
6,193,000

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

120,000
12,386,000

1
1

๒๘๔,๐๐๐
2,500,000

1
1

๒๘๔,๐๐๐
2,500,000

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1

568,000
5,000,000

2

รายละเอียดโครงการพัฒนา เพิม่ เติม ฉบับที่ 3 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

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชน
พร้อมเกรดตกแต่งตลอดสาย ได้รบั ความสะดวกใน
ซอยร่วมมิตร ๒ ชุมชนหัวคู การสัญจรไปมา
หมู่ที่ ๑

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม.
ยาว ๒๒๕.๐๐ ม.
พร้อมลูกรัง ๒๗๐ ลบ.ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๗,๐๐๐ ๑๐๗,๐๐๐ ๑๐๗,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๔
(บาท)
๑.จานวนเส้นทางที่
บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิด ชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

3

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒ โครงการปรับปรุงซ่อมถนน
ลูกรังพร้อมเกรดตกแต่ง
ตลอดสาย ถนนหลัง
วิทยาลัยการอาชีพ
ชุมชนหัวคู หมู่ที่ ๑

เพื่อให้ประชาชน
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ได้รับความสะดวกใน ลูกรัง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ม.
การสัญจรไปมา
ยาว๓๘๐.๐๐ ม. พร้อม
ลงลูกรัง ๓๘๐ ลบ.ม.

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ริมห้วยยาง พร้อมเกลี่ย
ตกแต่งตลอดสายติดกับถนน
เฉลิมพระเกียรติ ชุมชนบ้าน
ถ่อน หมู่ที่ ๒

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคมและการ
ขนส่งสินค้าทางการ
เกษตร

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว
๓๕.๐๐ ม. ลงดินถมคัน
ทาง ๗๐.๐๐ ลบ.ม. ลง
ลูกรัง ๓๕.๐๐ ลบ.ม.

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยแยกพนมรัตน์ บ้านผือ
หมู่ ๓

-เพื่อการสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.
ยาว ๒๐๐.๐๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๘๐๐.๐๐ ตร.ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕8,๐๐๐
๕๘,๐๐๐
๕๘,๐๐๐

๑๑,๐๐๐

๑๑,๐๐๐

๑๑,๐๐๐

๔๕๑,๐๐๐

๔๕๑,๐๐๐

๔๕๑,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๔
(บาท)
- ๑.จานวนเส้นทาง
ที่บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิด ชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของใช้บริการ
_ ๑.จานวนเส้นทางที่

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ประชาชนใน
บรรจุ ในโครงข่าย เขตเทศบาล
ความรับผิด ชอบที่ ได้รับความ
ได้รับการปรับปรุง สะดวกในการ
๒.ระดับความพึง สัญจรไปมา
พอใจของผู้ใช้บริการ

๑.จานวนเส้นทางที่
บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

4

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5 โครงการขุ ดลอกลาห้ ว ย
หลุ บเอี่ย น ชุมชนบ้ านผื อ
หมู่ ๓

เพื่อไม่ให้ตื้นเขิน กัก
เก็บน้าได้มากขึ้น

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนบ้านพลับ-บ้านผือใน หมู่ที่
๔ - หมู่ที่ 14

-เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภัยเพื่อรองรับ
การจราจรในเขต
ชุมชนที่ขยายตัวมาก
ยิ่งขึ้น

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนจากทางแยก
ท่าบ่อ สาย ๒๐๒๐ – ข้างที่
นายโกมินทร์ ฉิมจันทร์อ่อน
ชุมชนศรีสาราญ หมู่ที่๘

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขุดลอกลาห้วย ยาว
๔๕๐ ม. ปากกว้าง
๗ ม. ก้นกว้าง ๓ ม.
ลึกรวม ๒ ม.
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า ๑,๘๐๐
ลบ.ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๘๕,๐๐๐
๘๕,๐๐๐
๘๕,๐๐๐

ปรับปรุงผิวจราจร
๑,๖70,๐๐๐ ๑,๖70,๐๐๐ ๑,๖70,๐๐๐
แบบพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง
เฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ยาว
๗๙๐.๐๐ ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓,๙๕๐.๐๐ ตร.ม.
เพื่อให้การสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.
๗๐๖,๐๐๐ ๗๐๖,๐๐๐ ๗๐๖,๐๐๐
สะดวกและปลอดภัย ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว
เพื่อรองรับการจราจร ๒๒๕ ม. หนา ๐.๑๕
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว ม.หรือพื้นที่ไม่น้อย
มากยิ่งขึ้น
กว่า ๑,๒๗๕ ตร.ม.

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(KPI)
(บาท)
จานวนแหล่งน้าใน
พื้นที่รับผิดชอบ
ได้รับการพัฒนาให้
ใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
กักเก็บน้าไว้
อุปโภค
บริโภค
เพาะปลูก
และเลี้ยงสัตว์

กองช่าง

-

๑.จานวนเส้นทางที่
บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิด ชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของใช้บริการ

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-

๑.จานวนเส้นทางที่
บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของใช้บริการ

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

5

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต ถนนหลังศูนย์ราชการ
ชุมชนบ้านศรีสาราญ หมู่ที่ ๘

-เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนบุญเสมอ
ชุมชนบ้านหัวคู หมู่ที่ ๑ กับ
ชุมชนศรีสาราญ หมู่ที่ ๘

-เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
-เพื่อรองรับการจราจร
ในเขตชุมชนที่ขยายตัว
มากยิ่งขึ้น

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังพร้อมเกรดตกแต่ง
ตลอดสาย ถนนข้างที่นาย
ทองใบ บุญศรี ชุมชนบ้าน
ถ่อนใหม่ หมู่ ๑๒

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ปรับปรุงผิวจรจรแบบ ๑,๕11,๐๐๐ ๑,๕11,๐๐๐ ๑,๕11,๐๐๐
พาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้างเฉลี่ย
๖.๐๐ ม. ยาว ๖๐๐.๐๐
ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓,๖๐๐.๐๐ ตร.ม.
ปรับปรุงผิวจรจรแบบ ๑,๓32,๐๐๐ ๑,๓32,๐๐๐ ๑,๓32,๐๐๐
พาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้างเฉลี่ย
๖.๒๑ ม. ยาว ๕๑๒ ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓,๑๗๗.๔๗ ตร.ม.
ปรับปรุงผิวจรจรแบบ ๑,๑20,๐๐๐ ๑,๑20,๐๐๐ ๑,๑20,๐๐๐
พาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐
ม. ยาว ๔๔๕ ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๖๗๐ตร.ม.
ปรับปรุงถนนลูกรัง
๘๙,๐๐๐
๘๙,๐๐0
๘๙,๐๐๐
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.
ยาว๓๕๐.๐๐ม. พร้อม
ลงลูกรัง ๓๕๐ ลบ.ม.

๒๕๖๔
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
๑.จานวนเส้นทางที่
บรรจุในโครงข่ายความ
รับผิด ชอบที่ได้รับการ
ปรับปรุง
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของใช้บริการ
๑.จานวนเส้นทางที่รรจุใน
โครงข่ายความรับผิดชอบ
ที่ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของใช้บริการ

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-

๑.จานวนเส้นทางทีบ่ รรจุ
ในโครงข่ายความรับผิด
ชอบที่ได้รบั การปรับปรุง
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของใช้บริการ

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-

๑.จานวนเส้นทางทีบ่ รรจุ
ในโครงข่ายความรับผิด
ชอบที่ได้รบั การปรับปรุง
๒.ระดับความพึงพอใจ
ของใช้บริการ

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

6

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต ถนนอรัญญิกาวาส
ชุมชนบ้านศรีสาราญ หมู่ที่ ๘

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
พร้อมเกรดตกแต่ง ถนน
ลูกรังแยกถนนไปบ้านค้อ –
สวนหญ้าโคกช้างไห้ ชุมชน
บ้านถ่อน หมู่ที่ ๑๒

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.
ยาว๑๓๐๐.๐๐ ม.
พร้อมลงลูกรัง ๑,๓๐๐
ลบ.ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๙๒,๐๐๐

๑๙๒,๐๐๐

๑๙๒,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๑.จานวนเส้นทางที่
บรรจุ ในโครงข่าย
ความรับผิด ชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

7

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัด : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
กับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี : การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน และยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และขนมธรรมเนียมประเพณี กับการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

๑ โครงการปรับปรุงระบบเสียง

ตามสายเทศบาลตาบลบ้านผือ

วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงระบบ
เสียงตามสายให้มี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายขตเทศบาล
ตาบลบ้านผือ พร้อมชุด
เครื่องส่งสัญญาณ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000 60,000
-

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(KPI)
(บาท)
ร้อยละของผู้
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระบบเสียงตาม
กองวิชาการและ
สายใช้งานได้อย่าง แผนงาน
มีประสิทธิภาพ
และประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง

8

ยุทธศาสตร์จงั หวัด : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑ โครงการปรับปรุง
เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบล เทศบาลตาบลบ้านผือ
บ้านผือ
เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ถูก
สุขอนามัย (GMP)
สามารถผลิตเนื้อสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ที่
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-งานก่อสร้างรั้ว
-งานโต๊ะสแตนเลสและ
รอก
-งานผนังตาข่ายกันนก

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๘๔,๐๐๐ ๒๘๔,๐๐๐
-

แบบ ผ.๐๑

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
๒๕๖๔
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
ถูกสุขอนามัย โรงฆ่าสัตว์
กองสาธารณสุข
ตามมาตรฐาน เทศบาลตาบล
(GMP)
บ้านผือเป็นโรงฆ่า
สัตว์ที่ถูก
สุขอนามัย (GMP)
สามารถผลิต
เนื้อสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่
ปลอดภัย
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แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑ โครงการจัดหาระบบ -เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
กาจัดขยะปลอดมลพิษ การบริหารจัดการ
ระบบกาจัดขยะ
-เพื่อรองรับปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นจากชุมชน
ภายในเขตเทศบาล
ตาบลบ้านผือ
-เพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากขยะมูลฝอย
ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ติดตั้งเตาเผาขยะ
ปลอดมลพิษ
-ก่อสร้างอาคารคลุม
เตาเผาขยะ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,00 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นมีการ
บริหารจัดการ
ที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-เพิ่มศักยภาพ กองสาธารณสุข
ในการบริหาร
จัดการระบบ
กาจัดขยะ
-สามารถรองรับ
ปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นจาก
ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล
ตาบลบ้านผือ
และใก้เคียง
-แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากขยะ
มูลฝอยทั้งใน
ปัจจุบันและ
อนาคต
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รายละเอียดโครงการพัฒนา เพิม่ เติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
เทศบาลตาบลบ้านผือ

ที่

แบบ ผ.05

ยุทธศาสตร์จังหวัด : การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการลงทุน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ยุทศาสตร์ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะได้รับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา ก่อสร้างท่อระบายน้า ๒,๙๑๗,๐๐๐ ๒,๙๑๗,๐๐๐ ๒,๙๑๗,๐๐๐
ถนนพลับผือ บ้านพลับ
น้าท่วมในเขตชุมชน
ขนาด Ø ๐.๖๐ ม. ยาว
หมู่ที่ ๔
๖๐๐ ม.จานวนไม่น้อย
กว่า ๕๒๕ ท่อน

-

๑.จานวนเส้นทางที่
บรรจุในโครงข่าย
ความรับผิดชอบที่
ได้รับการปรับปรุง
๒.ระดับความพึง
พอใจของใช้บริการ

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

11

แบบ ผ.๐5

ยุทธศาสตร์จังหวัด : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
กับยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี : การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน และยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และขนมธรรมเนียมประเพณี กับการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

๑ โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ
การท่องเที่ยวเส้นทางสาย
ธรรมะ อารยธรรมภูพระบาท
และลานวัฒนธรรมไทยพวน
(การท่องเที่ยว 3 ธรรม)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มีศูนย์กลาง
บริการการท่องเที่ยว
การส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว

ก่อสร้างอาคาร
วัฒนธรรมไทยพวน
สร้างศูนย์บริการข้อมูล
นักท่องเที่ยว อาคาร
ห้องน้า ฯลฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,193,000 6,193,000
-

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(KPI)
(บาท)
การจัดกิจกรรม
โดยเทศบาล
หรือบูรณาการ
ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
มีศูนย์กลาง
บริการการ
ท่องเที่ยวและ
แสดงกลุ่มชาติ
พันธุ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ
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บัญชีครุภัณฑ์ เพิม่ เติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)
(ชื่อ อปท.) เทศบาลตาบลบ้านผือ
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๑

บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
(งานบริหารงาน
คอมพิวเตอร์
คลัง)

๒

บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
(งานบริหารงาน
คอมพิวเตอร์
คลัง)

๓

การศึกษา

4

บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

แบบ ผ.08

งบประมาณ และที่ผ่านมา
เป้าหมาย
หน่วยงาน
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมี
๒๑,๐๐๐
กองคลัง
เกี่ยวกับระบบบัญชีของ หน่วยความจาหลักชนิด DDR๓ หรือ
กรมฯ และงานอื่นๆ
ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
ทดแทนเครื่องเดิมซึ่งใช้มา จานวน ๑ เครื่อง
ตั้งแต่ ๒๕๕๐
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ ๓๐,๐๐๐
กองคลัง
เกี่ยวกับระบบบัญชีของ สาหรับงานประมวลผล มีหน่วย
กรมฯ และงานอื่นๆ
ความ จาหลักชนิด DDR3 หรือ
ทดแทนเครื่องเดิ่มซึ่งใช้ ดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
งานมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จานวน ๑ เครื่อง
เพื่อให้การดาเนินงานเกิด เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นซีดี, ดีวีดี
20,๐๐๐
กองการศึกษา
ประสิทธิภาพและ
พร้อมอุปกรณ์ชุดลาโพง จานวน ๑
ประสิทธิผลมากขึ้น
ชุด
เพื่อให้การดาเนินงาน
จัดซื้อเพาเวอร์มิกซ์ ตู้ลาโพง ขนาด 25,000 25,000
สานักปลัด
ประชาสัมพันธ์มี
15 นิ้ว พร้อมขาตั้ง สายลาโพงและ
ประสิทธิภาพและใช้ใน ไมล์ลอย 2 ชุด
กิจการของเทศบาล
วัตถุประสงค์

๑๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านผือ

แบบ ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัด : การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการลงทุน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดอุดรธานี : ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
๑

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

(เปลี่ยนแปลง)

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คอร.รูปตัวยู ซอยหลังอู่พจน์เจริญ โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คอร.รูปตัวยู ซอยหลังอู่พจน์เจริญ เพราะประชาชนเกิด ด้านโครงสร้าง
(หน้าบ้านช่างไกร) ชุมชนศรีสาราญ หมู่ ๘ โดยก่อสร้างรางระบาย (หน้าบ้านช่างไกร) ชุมชนศรีสาราญ หมู่ ๘ โดยก่อสร้างรางระบาย ความเดือดร้อนจึง
พืน้ ฐาน
น้า คอร.รูปตัวยู ขนาด 0.58x0.60 ม. ยาว 150 ม.
น้า คอร.รูปตัวยู ขนาด 0.58X0.60 ม. ยาว 150 ม.
ต้องแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
งบประมาณตั้งไว้ ๔๑๖,๐๐๐ บาท
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตัง้ ไว้ปีละ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ให้กับประชาชนโดย
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑,๒๕๖๒,๒๕๖3
เร่งด่วน

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

๑๔

ลาดับ
2

3

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

(เปลี่ยนแปลง)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดตกแต่งตลอดสาย
ถนนทางหลวงแผ่นดิน 2021-ทางหลวงแผ่นดิน 2020 ชุมชน
บ้านศรีสาราญ หมู่ที่ 8 โดยปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00
ม. ยาว 1,580 ม.

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดตกแต่งตลอดสาย
ถนนทางหลวงแผ่นดิน 2021-ทางหลวงแผ่นดิน 2020 ชุมชน
บ้านศรีสาราญ หมู่ที่ 8 โดยปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5.00
ม. ยาว 950 ม. พร้อมลงลูกรัง 950 ลบ.ม.

งบประมาณตั้งไว้ 2,000,๐๐๐ บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ถนนชนบทบารุง ชุมชน
ศรีสะอาด หมู่ที่ ๑๐ โดยปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าเป็นกระเบื้อง
พิมพ์ลาย ขนาด 40x40 ม. ยาว 880 ม.

งบประมาณตั้งไว้ 289,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561,2562,2563
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า ถนนชนบทบารุง ชุมชน
ศรีสะอาด หมู่ที่ ๑๐ โดยปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า(ทางทิศใต้)
ยาว 448 ม. และปรับปรุงซ่อมแซมทางเดท้า (ทางทิศเหนือ)
ยาว 387 ม. เป็นกระเบื้องพิมพ์ลาย

งบประมาณตั้งไว้ 963,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2563

งบประมาณตั้งไว้ 917,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561,2562,2563

เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

เพราะประชาชนเกิด ด้านโครงสร้าง
ความเดือดร้อนจึง
พืน้ ฐาน
ต้องแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนโดย
เร่งด่วน

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

๑๕

ภาคผนวก
ประมาณการโครงการ

จ

