แผนพัฒนาท้ องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบ้ านผือ
เพิม่ เติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตาบลบ้านผือ

คำนำ
ตามที่เทศบาลตาบลบ้านผือ ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติ ม งบประมาณจากเงินสะสม และ
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ได้ ป ระกาศใช้แ ผนพัฒ นาท้อ งถิ่ นสี่ ปี ฉ บั บดั ง กล่ า ว เมื่ อ วั นที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2559 กั บ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 4
สิงหาคม 2560 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 4
มิถุนายน 2561 แต่เนื่องจากเทศบาลตาบลบ้านผือ มีโครงการ/กิจกรรม และครุภัณฑ์ ที่มีความจาเป็นต้อง
ดาเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ดังนั้นเทศบาลตาบลบ้านผือ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เพื่อจะ
ได้ใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านผือ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านผือ
ผู้จัดทา

สารบัญ
เรื่อง
หน้า
คำนำ
สำรบัญ
บันทึกหลักกำรและเหตุผล ............................................................................................................................... 1
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561................................................................................ 2
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561............................................................................ 3
บัญชีครุภัณฑ์ เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561.................................................................................................. 4
บัญชีครุภัณฑ์ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 .......................................................................................... 7
ภำคผนวก

คำนำ
ตามที่เทศบาลตาบลบ้านผือ ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติ ม งบประมาณจากเงินสะสม และ
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ได้ ป ระกาศใช้แ ผนพัฒ นาท้อ งถิ่ นสี่ ปี ฉ บั บดั ง กล่ า ว เมื่ อ วั นที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2559 กั บ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 4
สิงหาคม 2560 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 4
มิถุนายน 2561 แต่เนื่องจากเทศบาลตาบลบ้านผือ มีโครงการ/กิจกรรม และครุภัณฑ์ ที่มีความจาเป็นต้อง
ดาเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ดังนั้นเทศบาลตาบลบ้านผือ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เพื่อจะ
ได้ใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบ้านผือ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านผือ
ผู้จัดทา

แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลตาบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์
ด้านสังคม
แผนงานการศึกษา

ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๔
รวม ๔ ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

รวม

-

1

339,600

1

339,600

1

339,600

1

1,018,800

1

339,600

1

339,600

1

339,600

1

1,018,800

2

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลบ้านผือ
ยุทธศาสตร์จังหวัด : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กับยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด : การจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตทีด่ ขี องประชาชน และการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี กับการท่องเทียว
ยุทธศาสตร์ อปท. : ด้านสังคม
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการสนับสนุน เพือ่ สนับสนุนค่าจัดการ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร เรียนการสอน และค่าใช้
สถานศึกษา
จ่ายในการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทัง้ 2 ศูนย์
-ค่าจัดการเรียนการสอน
-ค่าหนังสือเรียน
-ค่าอุปกรณ์การเรียน
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งบประมาณ และทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
หน่วยงาน
2562
2563
2564
(KPI) ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
339,600 339,600 339,600 พัฒนาการทีด่ ี เด็กเล็กมีการพัฒนา กองการศึกษา
ของเด็กเล็ก ความรู้ความสามารถ
ทีด่ ีขึ้น
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ์ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลบ้านผือ
ที่

แผนงาน

1

บริหารงานทัว่ ไป
(งานบริหารทัว่ ไป)

(งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ)

(งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ)
(งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ)

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 12,000
บีทียู จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพือ่ ให้มีเครื่องมือเครื่อง - จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็ก
ใช้เพียงพอสาหรับการให้ ขนาดไม่น้อยกว่า
บริการประชาชน และใช้ (กว้างxลึกxสูง)
ในการปฏิบัติราชการ
150x75x75 ซม.
จานวน 1 ตัว
- จัดซื้อเก้าอี้ทางาน
จานวน 2 ตัว
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและ จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
ให้มีเครื่องมือในการให้ สาหรับงานประมวลผล
บริการประชาชน
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและ จัดซื้อเครื่องพิมพ์
(เครื่องพิมพ์) ให้มีเครื่องมือในการให้ multifunction
บริการประชาชน
แบบฉีดหมึก (inkjet)

2561
(บาท)
-

งบประมาณ และทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
17,000
-

-

10,000

-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัดฯ

-

-

กองวิชาการฯ

8,000

8,000

8,000

กองวิชาการฯ

-

21,000

21,000

21,000 กองวิชาการฯ

-

7,900

7,900

-

กองวิชาการฯ
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แบบ ผ.08
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

(งานบริหารงานคลัง) ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพือ่ ความสะดวกสบายแก่
ประชาชนผู้มาชาระภาษี
และติดต่อราชการ ตลอด
จนเพือ่ ให้การบริการและ
ดาเนินงานเกิดประสิทธิ
ภาพสูงสุด
(งานบริหารงานคลัง) ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เพือ่ ให้การดาเนินกิจการ
เทศบาลมีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ
-เพือ่ ให้มีเครื่องมือเครื่อง
ใช้เพียงพอสาหรับการ
ปฏิบัติงานและประสิทธิ
ภาพมากขึ้น
2

การรักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ
ภายใน
วิทยุ
ความปลอดภัยในชีวิต
(งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยว
และทรัพย์สิน
กับการรักษาความ
สงบภายใน)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 36,000 บีทียู
จานวน 2 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
สาหรับสานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า18.5
นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
(เครื่องละ 32,000)
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ
มกราคม 2561)
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง

2561
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ และทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
94,000
-

32,000

-

2564
(บาท)
-

-

100,000 100,000 100,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

กองคลัง

สานักปลัดฯ

5

แบบ ผ.08
ที่
3

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

สังคมสงเคราะห์ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เพือ่ ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
(งานบริหารทัว่ ไป
ทีเ่ พียงพอสาหรับการ
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
ปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน
(งานบริหารทัว่ ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)
ทีเ่ พียงพอสาหรับการ
ปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
จัดซื้อโต๊ะ, เก้าอี,้ ตู้เก็บ
เอกสาร, ตู้กระจกบานเลื่อน
สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะสาหรับงานประมวล
ผล มีหน่วยความจาหลัก
ชนิดDDR3 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ และทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000

30,000

30,000

หน่วยงาน
2564
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
50,000 กองสวัสดิการฯ

30,000 กองสวัสดิการฯ
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แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ์ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เทศบาลตาบลบ้านผือ
ลาดับ

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

1 หมวด ครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสาหรับสานักงาน
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
สาหรับกองวิชาการและแผนงาน
งบประมาณตั้งไว้ 32,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2563

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

(เปลี่ยนแปลง)
หมวด ครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสาหรับสานักงาน
*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
สาหรับกองวิชาการและแผนงาน

ยุทธศาสตร์

เพือ่ ให้การปฏิบัติราชการ ด้านการเมืองและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหาร
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ทันท่วงที
ต่อสถานการณ์การเปลี่ยน
แปลง

แผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป
(งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ)

งบประมาณตั้งไว้ 32,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2562,2563,2564
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ภาคผนวก

