ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
( พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564 )
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)

องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้าใส
อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้าใส
1

คำนำ
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที3
่ ) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 ในกรณีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอานาจของผูบ้ ริหารท้องถิ่นแผนพัฒนาท้องถิ่น คือ แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมูบ่ ้านหรือชุมชน อันมีลักษณะ
เป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึน้ สาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี
ความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑. เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดที่กาหนดให้มรี ะยะเวลาสี่ปี
๒. เพื่อเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงแผนนั้น

1.3 ขัน้ ตอนในการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีขนั้ ตอนในการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงตามหมวด 4 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ดังนี้
ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดา
เนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมพร้อมเหตุและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติม สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบ ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผบู้ ริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอานาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตาม
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537

2
ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผูบ้ ริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ตับแต่วันที่ผบู้ ริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอานาจของผูบ้ ริหารท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา
46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์คอื ใช้เป็นเครื่องมือช่วยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหาร
ของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส

สารบัญ
ค้าน้า
* บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.02) 3 - 4
(บัญชีสรุปกิจกรรม/โครงการ)
* บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น)
บัญชีครุภัณฑ์ (ผ. 03)
24
ภาคผนวก
ค้าสั่งองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส
ส้าเนาประกาศองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส

หน้า
1
4-23

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้าใส อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.01หน้าที่ 3

ยุทธศาสตร์
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้าใส อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ปี ๒๕61
ปี ๒๕62
ปี ๒๕๖3
ปี ๒๕๖4
จ้านวน งบประมาณ จ้านวน
งบประมาณ
จ้านวน
งบประมาณ
จ้านวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จ้านวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

15

3,642,000

15

3,642,000

15

3,642,000

45

10,926,000

รวม

-

-

15

3,642,000

15

3,642,000

15

3,642,000

45

10,926,000

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสร้างการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
1.2 แผนงาน การบริหารงานทั่วไป

-

-

1

32,000

1

32,000

1

32,000

1

96,000

รวม

-

-

1

32,000

1

32,000

1

32,000

1

96,000

รวม

-

-

16

3,738,000

16

3,738,000

16

3,738,000

48

11,214,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่5)
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้าใส อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.0

1 หน้าที่ 4

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)
เพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

1.

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
แอสฟัทส์ติกคอนกรีต สาย
บ้านนางแพงทรัพย์ -บ้านนาย
ทองใบ บ้านตลาด หมู่ที่ 1

- เพื่อสะดวกต่อ
การสัญจรและลด
ปัญหาฝุ่นละออง

2. โครงการปรับปรุงซ่อมผิว
จราจรแอสฟัทส์ติกคอนกรีต
สายข้างวัดสวรรค์คา
บ้านวังเสมา หมูท่ ี่ 2
3. โครงการปรับปรุงซ่อมผิว
จราจรแอสฟัทส์ติกคอนกรีต
(โครงการที่1)
สายซอย 6 บ้านกุดน้าใส
หมูท่ ี่ 3

- เพื่อสะดวกต่อ
การสัญจรและลด
ปัญหาฝุ่นละออง
- เพื่อสะดวกต่อ
การสัญจรและลด
ปัญหาฝุ่นละออง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัทส์
ติกคอนกรีต
กว้าง 5 ม.
ยาว 220 ม. หนา 0.04
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตรม.
ปรับปรุงซ่อมผิวจราจร
กว้าง 4 ม.
ยาว 220 ม. หนา 0.04
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตรม.
ปรับปรุงซ่อมผิวจราจร
กว้าง 4 ม.
ยาว 153 ม. หนา 0.04
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตรม.

๒๕61
(บาท)

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕62
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

250,000
งบ อบต.

250,000
งบ อบต.

250,000
งบ อบต.

250,000
งบ อบต.

ปรับปรุง
ซ่อมแซมแอส
ฟัทส์ติกบ้าน
ตลาด
หมู่ที่ 1

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

250,000
งบ อบต.

250,000
งบ อบต.

250,000
งบ อบต.

250,000
งบ อบต.

ปรับปรุงซ่อม
ผิวจราจร
หมูท่ ี่ 2

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

178,000
งบ อบต.

178,000
งบ อบต.

178,000
งบ อบต.

178,000
งบ อบต.

ปรับปรุงซ่อม ประชาชนได้รับ
ผิวจราจร
ความสะดวกใน
กุดน้้าใส หมู่ที่ 3 การสัญจร

กองช่าง

แบบ ผ.01 หน้าที่ 5
ที่

4.

5.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงซ่อมผิว
จราจรแอสฟัทส์ติกคอนกรีต
(โครงการที่ 2) สายบ้านนาย
สมัย ชาติชนะ-บ้านนายอา
ภา คาหมาย บ้านกุดน้าใส
หมูท่ ี่ 3
โครงการปรับปรุงซ่อมผิว
จราจรแอสฟัทส์ติกคอนกรีต

6.

สายบ้านนายเอกพล -บ้านนาย
ยอด ก้องสนาม บ้านวังวัด
หมู่ที่ 4
โครงการปรับปรุงซ่อมผิว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕61
(บาท)

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕62
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- เพื่อสะดวกต่อ
การสัญจรและ
ลดปัญหาฝุ่น
ละออง

ปรับปรุงซ่อมผิวจราจร
กว้าง 4 ม.
ยาว 64 ม. หนา 0.04
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตรม.

72,000
งบ อบต.

72,000
งบ อบต.

72,000
งบ อบต.

72,000
งบ อบต.

ปรับปรุงซ่อม
ผิวจราจร
หมู่ที่ 3

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

- เพื่อสะดวกต่อ
การสัญจรและ
ลดปัญหาฝุ่น
ละออง

ปรับปรุงซ่อมผิวจราจร
กว้าง 5 ม.
ยาว 266 ม.หนา 0.04

300,000
งบ อบต.

300,000
งบ อบต.

300,000
งบ อบต.

300,000
งบ อบต.

ปรับปรุงซ่อม
ผิวจราจร
หมู่ที่ 4

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

306,000
งบ อบต.

306,000
งบ อบต.

306,000
งบ อบต.

306,000
งบ อบต.

ปรับปรุงซ่อม
ผิวจราจร
หมู่ที่ 5

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

- เพื่อสะดวกต่อ
การสัญจรและ
จราจรแอสฟัทส์ติกคอนกรีต
สายบ้านนางสมจิตรทภิรมย์ชม ลดปัญหาฝุ่น
-หน้าวัดโพธิ์ศรี บ้านเดื่อ หมู่ที่ 5 ละออง

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตรม.
ปรับปรุงซ่อมผิวจราจร
กว้าง 4 ม.
ยาว 270 ม. หนา 0.04
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตรม.

แบบ ผ.01 หน้าที่ 6
ที่

7.

8.

9.

โครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุงซ่อมผิว
จราจรแอสฟัทส์ติกคอนกรีต
สายบ้านนางสมคิด อุดทา แยกหน้าโรงเรียน บ้านสาโรง
โคก หมูท่ ี่ 6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนางค้าภา
บุญมีเขว้า-บ้านนายค้าสิงห์ ชัย
เพชร บ้านท่าแตง หมู่ที่ 7
โครงการปรับปรุงซ่อมผิว
จราจรแอสฟัทส์ติกคอนกรีต
สายบ้านร่วมมิตร-ดอนเกษตร
บ้านร่วมมิตร หมู่ที่ 8

10. โครงการปรับปรุงซ่อมผิว
จราจรแอสฟัทส์ติกคอนกรีต
สายบ้านนางทองสา บัวศิลา
บ้านห้วงเป้ง หมู่ที่ 9

วัตถุประสงค์

- เพื่อสะดวกต่อ
การสัญจรและลด
ปัญหาฝุ่นละออง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงซ่อมผิวจราจร
กว้าง 4 ม.
ยาว 230 ม.หนา 0.04

๒๕61
(บาท)
261,000
งบ อบต.

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕62
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

261,000 ปรับปรุงซ่อม
งบ อบต.
ผิวจราจรบ้าน
เดื่อหมู่ที่ 6

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

- ถนนคอนกรีต

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

250,000
งบ อบต.

250,000 ปรับปรุงซ่อม
ผิวจราจร
งบ อบต.
บ้านร่วมมิตร
หมู่ที่ 8

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

250,000
งบ อบต.

250,000 ปรับปรุงซ่อม
ผิวจราจร
งบ อบต.
หมู่ที่ 9

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

261,000
งบ อบต.

261,000
งบ อบต.

250,000 250,000
- เพื่อสะดวกต่อการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรและลดปัญหา -กว้าง 5.00 ม.
งบ อบต.
งบ อบต.
ฝุ่นละออง
ยาว 84 ม. หนา 0.04
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตรม.
- เพื่อสะดวกต่อ
ปรับปรุงซ่อมผิวจราจร
250,000 250,000
การสัญจรและลด กว้าง 5 ม.
งบ อบต.
งบ อบต.
ปัญหาฝุ่นละออง ยาว 176 ม. หนา 0.04

250,000
งบ อบต.

๒๕๖4
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตรม.

- เพื่อสะดวกต่อ
การสัญจรและลด
ปัญหาฝุ่นละออง

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตรม.
ปรับปรุงซ่อมผิวจราจร
250,000 250,000
กว้าง 5 ม.
งบ อบต.
งบ อบต.
ยาว 176 ม. หนา 0.04
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตรม.

250,000
งบ อบต.

แบบ ผ.01 หน้าที่ 7
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11. โครงการปรับปรุงซ่อมผิว
จราจรแอสฟัทส์ติกคอนกรีต
สามแยก ประตูเข้าวัดราษี
บ้านเหนือ หมู่ที่ 10

- เพื่อสะดวกต่อ
การสัญจรและ
ลดปัญหาฝุ่น
ละออง

ปรับปรุงซ่อมผิวจราจร
กว้าง 5 ม.
ยาว 193 ม. หนา 0.04

12. โครงการปรับปรุงซ่อมผิว

- เพื่อสะดวกต่อ
การสัญจรและ
ลดปัญหาฝุ่น
ละออง

ปรับปรุงซ่อมผิวจราจร
กว้าง 6 ม.
ยาว 147 ม. หนา 0.04

- เพื่อสะดวกต่อ
การสัญจรและ
ลดปัญหาฝุ่น
ละออง

แอสฟัทส์ติกพร้อมวางท่อ
ระบายน้้า
กว้าง 3 ม.
ยาว 294 ม. หนา 0.04

จราจรแอสฟัทส์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายเลิศ ช่วยสัตย์ บ้านนายนิกร ช่วยสัตย์
หมู่ที่ 11
13. โครงการปรับปรุงซ่อมผิว
จราจรแอสฟัทส์ติกคอนกรีต
สายบ้านแม่บัวฮอง ค้าหมาย แยกเข้าหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง
หมู่ที่ 12

๒๕61
(บาท)

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕62
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

274,000
งบ อบต.

274,000
งบ อบต.

274,000
งบ อบต.

274,000 ปรับปรุงซ่อม
งบ อบต.
ผิวจราจรแอส
ฟัทส์ติกคอน
กรีต หมู่ที่ 10

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

250,000
งบ อบต.

250,000
งบ อบต.

250,000
งบ อบต.

ปรับปรุงซ่อม
ผิวจราจรแอส
ฟัทส์ติกคอน
กรีต หมู่ที่ 11

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

250,000
งบ อบต.

250,000
งบ อบต.

250,000
งบ อบต.

ปรับปรุงซ่อม
ผิวจราจรแอส
ฟัทส์ติกคอน
กรีต หมู่ที่ 12

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตรม.

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตรม.

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตรม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

250,000
งบ อบต.

แบบ ผ.01 หน้าที่ 8
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

14. โครงการปรับปรุงซ่อมผิว

- เพื่อสะดวกต่อ
การสัญจรและลด
จราจรแอสฟัทส์ติกคอนกรีต
สายบ้านนายสมเกียรติ-วัดจ้าปา ปัญหาฝุ่นละออง
ทอง บ้านตลาด หมู่ที่ 13

15. โครงการปรับปรุงซ่อมผิว
จราจรแอสฟัทส์ติกคอนกรีต
สายหลังโรงเรียน-ศาลเจ้าพ่อ
บ้านส้าโรงโคก หมู่ที่ 14
รวม 15 โครงการ

- เพื่อสะดวกต่อ
การสัญจรและลด
ปัญหาฝุ่นละออง

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
แอสฟัทส์ติกพร้อม
วางท่อระบายน้้า
กว้าง 4 ม.
ยาว 220 ม. หนา
0.04 พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 880 ตรม.
แอสฟัทส์ติกพร้อม
วางท่อระบายน้้า
กว้าง 4 ม.
ยาว 220 ม. หนา
0.04 พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 880 ตรม.
-

๒๕61
(บาท)

งบประมาณ (บาท) และที่มา
๒๕62
๒๕๖3
(บาท)
(บาท)

๒๕๖4
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

250,000
งบ อบต.

250,000
งบ อบต.

250,000
งบ อบต.

250,000 ปรับปรุงซ่อม
งบ อบต.
ผิวจราจรแอส
ฟัทส์ติกคอน
กรีต หมู่ที่ 13

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การสัญจร

กองช่าง

250,000
งบ อบต.

250,000
งบ อบต.

250,000
งบ อบต.

250,000
งบ อบต.

250,000
งบ อบต.

ปรับปรุงซ่อม
ผิวจราจร
แอสฟัทส์ติก
คอน
กรีต หมู่ที่ 14

กองช่าง

3,642,000 3,642,000

3,642,000

3,642,000

-

-

-

แบบ ผ.01 หน้าที่ 10
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)
เพิ่มเติม แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.๒ แผนงาน การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ที่
1.

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสนับสนุน/อุดหนุน
องค์การบริหารส่วนบ้านกอก

รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

- เพื่อสนับสนุน/อุดหนุนส่วน
ราชการในการปฏิบัติศูนย์ปฎิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ศูนย์ปฎิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

-

-

2561
32,000
งบ อบต.

32,000

งบประมาณ (บาท) และที่มา
2562
2563
320,000
320,000
งบ อบต.
งบ อบต.

320,000

320,000

2564
320,000
งบ อบต.

320,000

ตัวชีวัด
(KPI)
1 แห่ง

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารชอง
อปท. ระดับ
ต้าบลให้มีปะ
สิทธิภาพ
ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ของ อปท.
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักปลัด

-

แบบ ผ. 08
บัญชีวัสดุและครุภัณฑ์

แบบ ผ.08

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บัญชีวัสดุและครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้าใส อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณ (บาท) และที่มา
(ผลผลิตของวัสดุ/
๒๕61
๒๕62
๒๕๖3
ครุภัณฑ์)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดชื้อค่าครุภัณฑ์แอร์
64,000
64,000
ครุภัณฑ์แอร์
จ้านวน 2 ตัว ไม่น้อยกว่า
ส้านักงาน
30,000 พีทียู

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๒๕๖4
(บาท)
64,000

กองสวัสดิการ

1.

บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ส้านักงาน

2.

บริหารทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์

ส้านักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ครุภัณฑ์แอร์
ส้านักงาน

จัดชื้อค่าครุภัณฑ์แอร์
จ้านวน 20ตัว ไม่น้อยกว่า
36,000 พีทียู

-

40,000

40,000

40,000

กองช่าง

3.

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ส้านักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

จัดชื้อค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ้านวน 2
เครื่อง ๆ ละ 16,000บาท

-

25,000

25,000

25,000

กองการศึกษาฯ

4.

บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์

ค่ส้านักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ครุภัณฑ์เครื่อง
อ่านบัตรสมาร์ท
การ์ด

จัดชื้อค่าครุภัณฑ์เครื่องอ่าน
บัตรสมาร์ทการ์ด
จ้านวน 7 เครื่อง

-

4,900

4,900

4,900

ส้านักปลัด

รวม

-

133,900

133,900

133,900

-

