สวนที่ 1
บทนํา
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกําหนดหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการใหบริการสาธารณะที่จําเปน
แกทองถิ่น ตลอดจนรายไดของทองถิ่นที่เพิ่มขึ้น ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใชทรัพยากร และ
รายไดของตนเองใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนอยางทั่วถึง ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ได
กําหนดประเภทของแผนพัฒนาไว 2 ประเภท คือ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป ซึ่ง
แผนพัฒนาสามปเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทีก่ ําหนดยุทธศาสตร
ขึ้นใชสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนา มีวัตถุประสงค เปาหมาย ประกอบกับกิจกรรม / โครงการ ที่จะ
ดําเนินการในระยะเวลา 3 ป (พ.ศ.2560–2562) รวมทั้งมีหนวยงานผูรับผิดชอบแผนพัฒนาสามป จึงเปน
แผนพัฒนาที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปเพื่อประโยชนของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเปนเครื่องมือ เทศบาล
ตําบลกุมภวาปจึงไดจัดทําแผนพัฒนาสามปขึ้น เพื่อใชเปนแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกุมภวาป นํากิจกรรม
ไปสูการปฏิบัติในพื้นที่ใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ ปญหาและความตองการของประชาชน อันจะนํา
ไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปตอไป ดังนั้น เทศบาลตําบลกุมภวาปจึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป ซึ่งจะมีลักษณะ วัตถุประสงค ขั้นตอนในการจัดทํา และประโยชนของการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป ดังนี้

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาประจําป
แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันจะมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดของแผนโครงการ
การพัฒนา ไดจัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะ
เวลาสามป โดยจะมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป การจัดทําแผนพัฒนาสามปจะมีการเชื่อมโยง
กับการทํางบประมาณประจําปอยางใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํางบประมาณในระยะมุงเนนผลงาน
แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิด
ที่วา หนึ่งแนวทางและภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ / กิจกรรม ไดมากกวาหนึ่งโครงการ /
กิจกรรม ที่ตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย ที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการ
พัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดหมายในการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปจะเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
โดยนําโครงการ / กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปไปจัดทํางบประมาเพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณ
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เปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
สรุป แผนพัฒนาสามปมีลักษณะกวางๆ ดังตอไปนี้
1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่สามารถดําเนินการได
3. เปนเอกสารที่แสดงถึง โครงการ / กิจกรรม ที่จะดําเนินการในหวงระยะเวลาสามป
4. เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณ
รายจายประจําป

1.2 วัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และการจัดทํางบประมาณประจําป
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามป ที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะพรอมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจําป และนําไปสูการปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ

1.3 ขั้นตอนในการทําแผนพัฒนาสามป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การเตรียมการจัดทําแผน
การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาประจําป
1. เพื่อนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดจัดทําไวแลว
2. เพือ่ ใชเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนา ในชวงสามปไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
3. หนวยงานไดใชงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและ
เปนระบบ
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สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
2.1 การสรุปสถานการณพัฒนา
การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
1.ปจจัยภายใน
-การวิเคราะหจุดแข็ง
1. ผูบริหารทองถิ่นมีวิสัยทัศน ยึดถือแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล
เปนสําคัญ
2. เทศบาลมีระบบแผนที่ภาษีรองรับการจัดเก็บรายได เพื่อพัฒนาทองถิ่นใหสูงขึ้นและนํา
ไปใชประโยชนในการวางแผนงานอื่น
3. เทศบาลตําบลกุมภวาป มีความสามารถในการบริหารจัดการ แกไขปญหาและตอบ
สนองความตองการของประชาชนในกรณีเรงดวน
4. ขาราชการ พนักงาน พนักงานจาง มีความซื่อสัตย สามัคคี อยูกันแบบพี่แบบนอง
รวมกันทํากิจกรรมอยางสม่ําเสมอ และปฎิบัติหนาที่โดยยึดกฎระเบียบอยางเครงครัด
5. บุคลากรสวนใหญมีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถประสานความรวมมือกับชุมชนไดเปน
อยางดี
6. เทศบาลมีระบบการใหบริการอยางสม่ําเสมอ เปนธรรม ซึ่งกอใหเกิดความประทับใจ
ตอผูมารับบริการ
7. เทศบาลมีระบบโครงสรางองคกรที่ชัดเจน จึงทําใหการทํางานเปนระบบ ไมซ้ําซอน
-วิเคราะหจุดออน
1. งบประมาณในการบริหารงานมีคอนขางจํากัด
2. การขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเรงดวน และโครงการที่เกินศักยภาพ
ไมคอยไดรับการสนับสนุน
3. บางโครงการ บางกิจกรรม เปนความตองการของประชาชน แตมีแนวทางปฏิบัติ
ที่ไมสอดคลองกับระเบียบ กฎหมาย ทําใหประชาชนไมเขาใจในเรื่องอํานาจหนาที่ของเทศบาล จึงเกิด
ความไมพอใจในการดําเนินงาน ซึ่งมีผลตอความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่น
4. เทศบาล มีวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ยังไมเพียงพอเนื่องจากงบประมาณ
มีคอนขางจํากัด
2.ปจจัยภายนอก
-การวิเคราะหโอกาส
1. รัฐใหความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร โดยตอง
คํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเปนสวนรวม
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2. ผูบริหารทองถิ่นมีการเสริมสรางธรรมาภิบาลโดยเนนประสิทธิภาพ ประหยัด เปนธรรม
โปรงใส เปดโอกาสใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการคิด รวมตัดสินใจและรวมรับผลประโยชน
3. ทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตรเทศบาลตําบลกุมภวาป เหมาะแกการเปนจุดศูนยกลางการคา
การคมนาคม การลงทุน การศึกษา
4. ประชากรสวนใหญในเขตเทศบาลตําบลกุมภวาป มีความสามัคคี รวมมือ รวมใจกัน
ในการจัดกิจกรรมดานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
5. ในเขตเทศบาล มีโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปการครอบคลุมทั่วถึงเต็มพื้นที่
6. ประธานคณะกรรมการชุมชน กํานัน ผูใหญบาน มีบทบาทในการเขามามีสวนรวม
และใหความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่นรวมกับเทศบาลตําบลกุมภวาปอยางตอเนื่อง
7. เทศบาลตําบลกุมภวาป เปนพื้นที่เหมาะกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
-วิเคราะหอุปสรรค
1. การดําเนินตามนโยบายของรัฐบาลขาดความตอเนื่องผลจากความไมมั่นคงทางการเมือง
2. ขาดการจัดทําและวางระบบผังเมือง
3. ประชาชน รานคาบางแหงขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและขาดการติดตั้ง
บอดักไขมัน ทําใหเกิดมลพิษดานน้ําเสีย และขาดจิตสํานึกในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลครัวเรือน
ซึ่งสรางความสกปรกใหครัวเรือนและบริเวณสาธารณะ
4. ผูเสียภาษีในพื้นที่บางราย ขาดจิตสํานึกในหนาที่เสียภาษีเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ

นายกเทศมนตรีตําบลกุมภวาป ไดประกาศใชแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2558 – 2560 )
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และแผนพัฒนา 3 ป ( พ.ศ. 2558 - 2562 ) เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่
9 กันยายน 2558 โดยมีโครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 2558 – 2560 ) จํานวน 267
โครงการ ใชงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 434,254,070 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

งบประมาณตามขอบัญญัติ

1.การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
2.การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐาน
3.การพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร
4.การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและการทองเที่ยว
5.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
รวม

66
78
91
17
15
267

20,021,920
192,629,000
25,196,150
195,231,000
1,176,000
434,254,070
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การใชจา ยงบประมาณ
เทศบาลตําบลกุมภวาป ไดประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย เมื่อวันที่ 22
กันยายน 2557 จํานวน 72 โครงการ งบประมาณ 13,520,440 บาท และเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 จํานวน 4 โครงการ ใชงบประมาณ 2,030,000
บาท โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย รวมจํานวน 76 โครงการ งบประมาณ
15,550,440 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
ยุทธศาสตร
1.การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
2.การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ ฐาน
3.การพัฒนาดานการเมือง-การบริหาร
4.การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและการทองเที่ยว
5.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
รวม

โครงการ

งบประมาณตามขอบัญญัติ

37
6
29
3
1
76

6,350,278
2,536,000
2,022,162
4,054,000
588,000
15,550,440

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การดําเนินงานดานคุณภาพชีวิต
มีการจัดตั้งกลุมอาชีพเพื่อเปนการสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในชุมชน ใหชุมชนมีรายได
ลดปญหาการวางงาน โดยใหการสนับสนุนงบประมาณในการฝกอบรมอาชีพ การพัฒนากลุมและรวมกลุม
ผลิตภัณฑชุมชน ปรับปรุงศูนยประชาคมใหเปนสถานที่จําหนายผลิตภัณฑ สงเสริมกิจกรรมนันทนาการ
เชน สนับสนุนกีฬาใหกับชุมชน รวมถึงสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาเพื่อใหประชาชนและเยาวชนรูจักใช
เวลาวางใหเปนประโยชน
มีการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนรูจักและตระหนักถึงภัยของยาเสพติด รวมถึงมี
การสนับสนุนงบประมาณใหกับหนวยงานในการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เชน
จัดกิจกรรมเดินรณรงคปองกันและตอตานยาเสพติด มีการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก และ
เยาวชนใหทุกฝายไดตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชน โดยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสรางทักษะ
เชน กีฬา สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและกิจกรรมดานสังคม โดยจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการ
ดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย
การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
มีการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการขยายเขตบริการไฟฟาสาธารณะ และติดตั้ง
ไฟฟาใหมีแสงสวางเพียงพอในเวลากลางคืน และขยายเขตน้ําประปาเพื่อใหประชาชนไดมีน้ําอุปโภคบริโภค
อยางทั่วถึง
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การดําเนินงานดานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม
มีการสงเสริมสุขภาพอนามัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีการควบคุมและปองกันโรคติดตอ
จากคนและสัตว อีกทั้งยังมีการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
มีการดําเนินการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล สงเสริมการปลูกตนไมและปรับปรุง
ภูมิทัศนภายในเขตเทศบาลใหสวยงาม
การดําเนินงานดานการจัดระบบการจราจร
มีการกอสรางถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง รวมถึง ซอมแซม ปรับปรุง ถนน ทอระบาย
น้ํา รางระบายน้ํา ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางสะดวก
การดําเนินงานดานการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล และการมีสวนรวม
- สงเสริมความรู ความเขาใจ ดานการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เชน
กิจกรรมรณรงคการเลือกตั้ง
- พัฒนาสํานักงานโดยการจัดหา ปรับปรุง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตลอดจน
สถานที่ปฏิบัติงานใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ใหมีความรู มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามัคคี ในการปฏิบัติงาน และสามารถปฎิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาการจัดเก็บรายได สรางความรูความเขาใจในการเสียภาษี ปรับปรุงแหลงรายได
วิธีจัดหารายได สรางระบบการจัดเก็บภาษี และกิจกรรมพาณิชยของเทศบาลตําบลกุมภวาป
- พัฒนาการใหบริการแกประชาชนทั้งในและนอกสํานักงาน โดยอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนที่มาติดตอราชการ รวมทั้งประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารตางๆ ใหประชาชนไดทราบโดยทั่วกัน
- ยึดมั่นในความถูกตองดีงาม และปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส
ปดโอกาสใหมีสวนรวมรับรู และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปญหาตางๆ
การดําเนินการดานการศึกษา และสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
มีการสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อีกทั้งสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหาร
กลางวันใหกับเด็กในวัยเรียนอยางทั่วถึง
มีการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและ
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
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สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลกุมภวาป
“การพัฒนาเทศบาลตําบลกุมภวาป ใหไปสูการพัฒนาที่กาวหนาและเปนเมืองที่นาอยูมี
สภาพแวดลอมที่สะอาดสวยงาม ประชาชนมีความสมานฉันทเอื้ออาทรตอกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถ
พึ่งตนเองได ชุมชนมีความเขมแข็ง อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใตหลักการบริหารแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง”

พันธกิจ
เพื่อใหเทศบาลตําบลกุมภวาปมีการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน จึงไดกําหนดพันธกิจของ
การพัฒนา ไวดังนี้
1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม
2. สงเสริม สุขภาพ อนามัย ตลอดจนเพิ่มการใหบริการสาธารณสุขแกคนในชุมชน
3. เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน ตลอดจนพัฒนากลุมอาชีพเพื่อเปนการสรางงานและ
เกิดการกระจายรายไดสูชุมชนอยางแทจริง
4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน ใหมีคุณภาพและครอบคลุมอยางทั่วถึง

3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ดานการบริหารจัดการ และบริการประชาชน
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ใชจายงบประมาณใหเกิดประโยชนตอประชาชนอยาง
แทจริง ใหโอกาสประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารบานเมืองเพื่อความโปรงใส โดยยึดหลัก รวมคิด
รวมทํา รวมตรวจสอบ สงเสริมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการประชาชน เสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหนวยงาน ปรับปรุงพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน และลดขั้นตอนที่ไมจําเปน นําเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
อยางรวดเร็ว
2. ดานพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม
สนับสนุนสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆดานของประชาชนอยางตอเนื่อง ตลอดจน
สงเสริมคุณภาพชีวิตใหแก ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ใหไดรับเบี้ยยังชีพและเงินชวยเหลือ
อยางเพียงพอและทั่วถึง
3. ดานการสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
มุงเนนการสงเสริมสุขภาพทุกรูปแบบ โดยการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิต สตรี เด็ก
เยาวชน ใหมีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุน สงเสริมใหประชาชนและเยาวชนไดออกกําลังกาย เพื่อ
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ใหหางไกลยาเสพติด สนับสนุนกีฬาทุกประเภท จัดใหมีศูนยการกีฬาที่ไดมาตรฐาน อุดหนุนวัสดุอุปกรณ
กีฬาใหเพียงพอและทันสมัย เพิ่มการใหบริการดานสาธารณสุขครอบคลุมกลุมเปาหมายมากขึ้น
4. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
พัฒนาศูนยเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน โดยจัดหาวัสดุอุปกรณในการศึกษา จัดหาอาหารกลางวัน
อาหารเสริม (นม) ใหพอเพียง สนับสนุนและอนุรักษงานประเพณีใหยิ่งใหญ ซึ่งเปนเอกลักษณของทองถิ่น
ตลอดจนทํานุบํารุงศาสนา ฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่นใหคงอยู
สืบไป
5. ดานการพัฒนากลุมอาชีพของประชาชน
คือ สงเสริมพัฒนากลุมอาชีพ ผลิตภัณฑ สนับสนุนสถานที่จําหนายผลิตภัณฑของชุมชนให
เกิดการรวมกลุมของประชาชน เพื่อเปนการสรางงานสรางอาชีพในชุมชน จนเกิดเปนการกระจายรายไดใน
ระดับชุมชนไดอยางแทจริง
6. ดานการสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
คือ การสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็ง สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ในการรักษาความสงบใน
ชุมชน โดยสนับสนุนองคกรภาคประชาชน คณะกรรมการชุมชน อปพร. และองคกรอื่นๆใหมีความเขมแข็ง
มีศักยภาพในการระดมการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน
7. ดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
จัดใหมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ
โดยการปรับปรุงระบบระบายน้ํา จัดใหมีไฟฟาสองสวาง ไฟฟาสาธารณะ แสงสวางตามถนน ตรอก ซอย
สวนสาธารณะ ลานกีฬา อยางทั่วถึง ปรับปรุงถนนในชุมชนใหมีความสะอาดสวยงามและเพื่อความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาตามแผนสามปเทศบาลตําบลกุมภวาป
1.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนระบบการสงเคราะหและสวัสดิการ
แนวทางที่ 2 สงเสริมและอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น
แนวทางที่ 3 สงเสริม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 4 สงเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาใหมีคุณภาพ
แนวทางที่ 5 พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพอนามัย
แนวทางที่ 6 สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางที่ 7 สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับชุมชน
2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 พัฒนาเสนทางคมนาคม
แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบไฟฟาและประปา
3.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
แนวทางที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวม และสนับสนุนการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
แนวทางที่ 2 พัฒนาความรูแกบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
แนวทางที่ 3 พัฒนาการบริหารการคลังและรายได
แนวทางที่ 4 พัฒนาสถานที่ปฎิบัติงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน
4.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว
แนวทางที่ 1 กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี
แนวทางที่ 2 การพัฒนาสวนสาธารณะ และสถานที่ทองเที่ยว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมปรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนระบบการสงเคราะหและสวัสดิการ
ที่
1

2

โครงการ

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

โครงการอุดหนุนกาชาด
อําเภอกุมภวาป

-เพื่อจัดหาทุนทรัพยในการ
ดําเนินงานกิจการกาชาด

-อุดหนุนงบประมาณใหกับ
กาชาดอําเภอกุมภวาป

โครงการอุดหนุนกาชาด
จังหวัดอุดรธานี

-เพื่อจัดหาทุนทรัพยในการ
ดําเนินงานกิจการกาชาด

-อุดหนุนงบประมาณใหกับ
กาชาดจังหวัดอุดรธานี

-เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อกิจการศูนย
เฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือ
ผูปวยโรคเอดส อ.กุมภวาป
-เพื่อใหผูพิการ
ไดมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

-รอยละ 100
-ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 15,000
ไดรับการอุดหนุน
เพื่อกิจการศูนยเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส
อ.กุมภวาป
-ผูพิการที่มีบัตรประจําตัวผูพิการ 1,362,000 1,542,000 1,722,000 -รอยละ 100
ไดรับการอุดหนุน
ในเขตเทศบาลไดรับเบี้ยทุกคน

โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อกิจการศูนย
เฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือ
ผูปวยโรคเอดส. อ.กุมภวาป
4 โครงการสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการ หรือ
ทุพพลภาพ ทต.กุมภวาป
3

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
-

20,000
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-

-

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-รอยละ 100
-กิจการกาชาดไดดําเนินงาน
ไดรับการอุดหนุน อยางตอเนื่อง
-รอยละ 100
-กิจการกาชาดไดดําเนินงาน
ไดรับการอุดหนุน อยางตอเนื่อง

-เพื่อกิจการศูนยเฉลิม
พระเกียรติ เพื่อชวยเหลือ
ผูปวยโรคเอดส อ.กุมภวาป
-ผูพิการในเขตเทศบาลฯ
สามารถดํารงชีวิตอยาง
มีความสุข

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
(อ. ขอรับ
เงินอุดหนุน)

สํานักปลัด
(อ. ขอรับ
เงินอุดหนุน)

กอง
การศึกษา
(อ. ขอรับ
เงินอุดหนุน)

กอง
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนระบบการสงเคราะหและสวัสดิการ
ที่
5

โครงการ
โครงการสงเคราะห
เบี้ยยังชีพผูปวยติดเชื้อเอดส

โครงการสงเคราะหชวยเหลือ
ครอบครัวผูเดือดรอน และ
ผูดอยโอกาสในชุมชน
7 โครงการสรางเสริมความเขมแข็ง
กลุมสตรี ผูพิการ เด็ก และ
ผูดอยโอกาส
8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส
9 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฎิบัติงานและทัศนศึกษา
ดูงานผูนําองคกรชุมชน
6

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
270,000
330,000 390,000

เปาหมาย

-เพื่อใหผูติดเชื้อเอดส
ไดมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

-ออกสํารวจผูต ิดเชื้อเอดส
ที่มีฐานะยากจน

-เพื่อใหการสงเคราะห
ชวยเหลือครอบครัวผูประสบ
ภาวะเดือดรอนและยากจน
-เพื่อรวมกันดูแลแกไขปญหา
ของสตรี เด็ก ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาส
-เพื่อสงเสริมใหผสู ูงอายุไดทํา
กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและ
ผูสูงอายุไดพบปะซึ่งกันและกัน
-เพื่อเพิ่มทักษะความรู
ความเขาใจ ทบทวนหนาที่
การพัฒนาชุมชนแบบมีสวนรวม

-สงเคราะหชวยเหลือครอบครัว
ผูเดือดรอน ผูดอยโอกาสในเขต
เทศบาลฯ
-จัดกิจกรรมรณรงครวมกับภาครัฐ
เอกชน ไดแก วันงดสูบบุหรี่โลก
วันเอดสโลก วันสตรีสากล
-จัดกิจกรรมสรางเสริมเครือขาย
ดูแลผูส ูงอายุ ไดแก การเขาวัด
ปฎิบัติธรรม ดูแลสุขภาพผูส ูงอายุ
-แกนนําองคกรชุมชน กลุมอาชีพ
คณะกรรมการชุมชน อสม.

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-ผูปวยติดเชื้อเอดส -ผูปวยติดเชื้อเอดสในเขต
รอยละ100
เทศบาลสามารถดํารงชีวิต
ไดรับเบี้ยยังชีพ
อยางมีความสุข
-รอยละ 80 ของ -ผูดอยโอกาส ผูเดือดรอน
ผูดอยโอกาสไดรับ ไดรับการชวยเหลือ และ
การชวยเหลือ
สวัสดิการในดานตางๆ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

400,000

400,000

-รอยละ 80 ของ -กลุมพัฒนา กลุมสตรี
ผูดอยโอกาสไดรับ เด็ก ผูพิการ ผูดอยโอกาส
การชวยเหลือ
ใหไดรบั การดูแล
400,000 -รอยละ 70 ของ -ผูสูงอายุไดทํากิจกรรมที่
สูงอายุ ไดรับ
เหมาะสมกับวัย และ
การพัฒนาศักยภาพ ไดพบปะซึ่งกันและกัน

500,000

500,000
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50,000

500,000

-รอยละ 80 ของ
แกนนําองคกร
ไดรับการพัฒนา

-สรางความสามัคคีในชุมชน

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนระบบการสงเคราะหและสวัสดิการ
ที่

โครงการ

10 โครงการสนับสนุนการสราง

หลักประกันรายไดใหแกผูสูงอายุ
ทต.กุมภวาป

งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-เพื่อใหผูสูงอายุไดรับเบี้ยอยาง -ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป 10,540,000 11,260,000 11,980,000 -ผูสูงอายุรอยละ -ผูสูงอายุในเขตเทศบาลฯ
100 ไดรับเบี้ย สามารถดํารงชีวิตไดอยาง
ทั่วถึงและมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ในเขตเทศบาลไดรับเบี้ยทุกคน
ยังชีพผูสูงอายุ มีความสุข

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น
ที่

โครงการ

11 โครงการลานบุญลานธรรมเพื่อ

ความปรองดองและสมานฉันท
12 โครงการจัดงานประเพณี

ออกพรรษาแขงขันเรือยาว
ชิงถวยพระราชทานฯ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

-เพื่อใหประชาชนไดรวม
-ประชาชนในเขตเทศบาล
ทําบุญตักบาตรเขาวัดฟงธรรม ไดรวมทําบุญตักบาตร
เขาวัดฟงธรรม
เพื่อใหเกิดความสามัคคีระหวาง -จัดใหมีการแขงขันเรือยาว
ชุมชนตางๆ และสงเสริม
ประเภทตางๆ
การทองเที่ยวของ อ.กุมภวาป

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
10,000

2561
(บาท)
10,000

2562
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด

-ประชาชน
-ประชาชนไดรวมทําบุญ
รอยละ70 รวม ตักบาตร เขาวัดฟงธรรม
ทําบุญตักบาตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 -ประชาชน
รอยละ 80 มี
ความสามัคคี
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ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-เกิดความรักสามัคคีระหวาง
ชุมชนตางๆ และสงเสริม
การทองเที่ยว อ.กุมภวาป

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น
ที่

โครงการ

13 โครงการอนุรักษ สืบสาน

ประเพณีกวนขาวทิพย

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

2560
(บาท)
5,000

-เพื่ออนุรักษ สืบสานประเพณี -อนุรักษ สืบสานประเพณี
กวนขาวทิพย
กวนขาวทิพย

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
-รอยละ 100
ไดรับการอุดหนุน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-ไดมีการอนุรักษ สืบสาน
ประเพณีกวนขาวทิพย

กอง
การศึกษา
(วัฒนธรรม)

14 โครงการบรรพชาอุปสมบท

พระภิกษุสามเณรภาคฤดูรอน
และบวชศีลจาริณี
15 โครงการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทง
16 โครงการจัดงาน

ประเพณีบุญบั้งไฟ
17 โครงการประเพณี

บุญเบิกบาน

-เพื่อบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุสามเณรภาคฤดูรอน
และบวชศีลจาริณี
-เพื่ออนุรักษประเพณีอันดีงาม
ของทองถิ่น

-จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบท
พระภิกษุสามเณรภาคฤดูรอน
และบวชศีลจาริณี
-จัดใหมีงานวันลอยกระทง
ณ.ศาลเจาปูย า

-เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถิ่น และ
เพื่อใหเกิดความสมานสามัคคี
-เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถิ่นใหอยูสืบไป

-จัดใหมีขบวนแหบั้งไฟและ
จุดบั้งไฟ รวมทั้งจัดใหมี
การแสดงตางๆ
-จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
วัฒนธรรมที่ดีงามของทองถิ่น

5,000

-

-

50,000

50,000

50,000

-มีการจัดกิจกรรมบรรพชา กอง
อุปสมบทพระภิกษุสามเณร การศึกษา
ภาคฤดูรอน บวชศีลจาริณี (วัฒนธรรม)
-ประชาชนรอยละ -เปนการอนุรักษประเพณี
กอง
80 ตระหนักถึงการ อันดีงามของทองถิ่น
การศึกษา

-รอยละ 100
ไดรับการอุดหนุน

อนุรักษประเพณีไทย
300,000

300,000

300,000

100,000

100,000

100,000
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-ประชาชนรอยละ -ไดรักษาขนบธรรมเนียม
80 ตระหนักถึงการ ประเพณีทองถิ่นและ
อนุรักษประเพณีไทย ใหเกิดความสมานสามัคคี
-ประชาชนรอยละ -ประชาชนไดแสดงออกถึง
80 ตระหนักถึงการ วัฒนธรรมที่ดีงามของ
อนุรักษประเพณีไทย ทองถิ่น

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น
ที่

โครงการ

18 โครงการจัดงานประเพณี

แหเทียนเขาพรรษา
19 โครงการจัดงานประเพณี

สงกรานต
20 โครงการสงเสริมประเพณี

ขึ้นปใหม
21 โครงการสวดมนตหมูส รภัญญะ

22 โครงการจัดงานประจําป

เทศบาลตําบลกุมภวาป

วัตถุประสงค

เปาหมาย

-เพื่อรวมกันอนุรักษประเพณี
อันดีงามของทองถิ่น

-ประชาชนในทองถิ่นรวมมือ
กันประกอบพิธีทางศาสนา

-เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถิ่นใหคงอยู
สืบไป
-เพื่อรักษาและแสดงออกถึง
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

-จัดใหมีการทําบุญตักบาตร
ในวันที่ 13 เมษายน
-จัดขบวนแหนางสงกรานต
-จัดงานสงทายปเกาตอนรับ
ปใหมและรวมทําบุญตักบาตร
วันที่ 1 ม.ค.ทุกป
-เพื่อใหเยาวชนยึดมั่นใน
-จัดแขงขันสวดมนตหมู
พระพุทธศาสนา และระลึกถึง สรภัญญะ เพื่อแขงขันระดับ
คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย จังหวัดและระดับประเทศ
-เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
-สนับสนุนการจัดงานประเพณี
ประเพณีของทองถิ่นใหคงอยู เทศบาลตําบลกุมภวาป
สืบไป

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

2560
(บาท)
40,000

2561
(บาท)
40,000

2562
(บาท)
40,000

50,000

50,000

50,000

5,000

5,000

5,000

30,000

30,000

30,000

-เยาวชนรอยละ 80 -เยาวชนระลึกถึง คุณบิดา
มีความกตัญูตอบิดา มารดา ครูบาอาจารย
มารดา ครูบาอาจารย

กอง
การศึกษา

200,000

200,000

200,000

-ประชาชนรอยละ -ไดรักษาขนบธรรมเนียม
80 ตระหนักถึงการ -ประเพณีของทองถิ่นให
อนุรักษประเพณีไทย คงอยูส ืบไป

กอง
การศึกษา
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-ประชาชนรอยละ -รวมกันอนุรักษประเพณี
80 ตระหนักถึงการ อันดีงามของทองถิ่น
อนุรักษประเพณีไทย

-ประชาชนรอยละ -ไดรักษาขนบธรรมเนียม
กอง
80 ตระหนักถึงการ -ประเพณีของทองถิ่นให
การศึกษา
อนุรักษประเพณีไทย คงอยูส ืบไป
-ประชาชนรอยละ -รักษาและแสดงออกถึง
กอง
80 ตระหนักถึงการ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การศึกษา
อนุรักษประเพณีไทย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทองถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

-เพื่อรวมกันอนุรักษประเพณี
อันดีงามของทองถิ่น

-ประชาชนในทองถิ่นรวมมือ
กันประกอบพิธีทางศาสนา

24 โครงการสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม -เพื่อรวมกันอนุรักษประเพณี
และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ อันดีงามของทองถิ่น
ในงานทุงศรีเมืองอุดรประจําป2560

-ประชาชนรวมกันอนุรักษ
ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น

23 โครงการจัดงานประเพณี

บุญมหาชาติ

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
200,000

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
200,000

15,000

15,000

15,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-ประชาชนรอยละ -รวมกันอนุรักษประเพณี
80 ตระหนักถึงการ อันดีงามของทองถิ่น
อนุรักษประเพณีไทย
-ประชาชนรอยละ -รวมกันอนุรักษประเพณี
80 ตระหนักถึงการ อันดีงามของทองถิ่น
อนุรักษประเพณีไทย

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ

25 โครงการวันเทศบาล

วัตถุประสงค

เปาหมาย

-เพื่อเปนการระลึกถึงวันจัดตั้ง -จัดงานวันเทศบาล วันที่ 24เม.ย.
ทต.และจัดกิจกรรมรวมของคณะ ทุกปโดยจัดกิจกรรมตางๆ เชน
ผูบริหาร สท.พนักงานเทศบาล แขงขันกีฬา การทําบุญตักบาตร

งบประมาณและที่มา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000
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หนวยงาน
ที่
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบ
-เกิดความสามัคคี -เกิดความสามัคคีระหวาง สํานักปลัด
ระหวางผูบริหาร คณะผูบริหาร สท.พนักงาน
พนักงาน ทต. เทศบาล และประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
โครงการ

ที่

26 โครงการจัดกิจกรรม

วันเด็กแหงชาติ
27 โครงการจัดกิจกรรมภายใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
28 โครงการนํานักกีฬาเทศบาล

ประชาชนเขารวมแขงขันกับ
หนวยงานอื่น
29 โครงการจัดการแขงขันกีฬา
ฟุตบอลประชาชน
30 โครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรม

วัตถุประสงค
-เพื่อใหเกิดความสามัคคี
-เพื่อใหเด็กมีโอกาสแสดงออก
ถึงความสามารถของตนเอง
-เพื่อจัดกิจกรรมศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
-เพื่อสรางความสามัคคีและ
สรางความสัมพันธกับ
หนวยงานอื่น
-เพื่อใหเกิดความสามัคคีในหมู
คณะและรูจ ักการทํางานเปนทีม
-เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัย
-เพื่อใหเยาวชนเกิดความสามัคคี
ในหมูคณะ และเยาวชนมี
คุณธรรมจริยธรรม

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา

2560
(บาท)
50,000

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

-จัดกิจกรรมใหศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

10,000

10,000

10,000

-เด็ก รอยละ 80 -จัดกิจกรรมศูนยพัฒนา
ไดรวมกิจกรรม เด็กเล็ก

กอง
การศึกษา

-นํานักกีฬาเขารวมแขงขันกับ
หนวยงานอื่น

50,000

50,000

50,000

เกิดความสามัคคี -สรางความสามัคคีและ
ในหมูคณะ
สรางความสัมพันธกับ

กอง
การศึกษา

-จัดกิจกรรมวันเด็กในเขต
เทศบาลตําบลกุมภวาป

-จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล
ประชาชน มีทีมเขารวม
ไมนอยกวา 50 ทีม
-จัดกิจกรรมใหเยาวชนเกิด
ความสามัคคี ในหมูคณะและ
เยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรม

50,000

50,000

50,000

5,000

-

-
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-เด็ก รอยละ80 -ใหเกิดความสามัคคี
แสดงออกถึงความ -เด็กมีโอกาสไดแสดงออกถึง
สามารถของตนเอง ความสามารถของตนเอง

หนวยงานอื่น
-ประชาชน
กอง
-เกิดความสามัคคีในหมูคณะ
รอยละ 80
และเปนการสงเสริมสุขภาพ การศึกษา
มีความสามัคคี อนามัยประชาชน
-รอยละ 100
กอง
-เยาวชนเกิดความสามัคคี
ไดรับการอุดหนุน และหางไกลยาเสพติด
การศึกษา

(วัฒนธรรม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.4 แนวทางการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาใหมีคุณภาพ
ที่

โครงการ

31 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม

(นม) โรงเรียน
32 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม

(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
33 โครงการอุดหนุน

อาหารกลางวันโรงเรียน
34 โครงการจางเหมาอาหาร

กลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

บุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค
-เพื่อความประหยัดของ
ผูปกครอง และสงเสริมให
เด็กรูจักการดื่มนม
-เพื่อความประหยัดของ
ผูปกครอง และสงเสริมใหเด็ก
รูจักรักการดื่มนม
-เพื่อให น.ร. ร.ร.บานดงเมือง
ร.ร.บานทาเปลือย
ไดรับสารอาหารครบ 5 หมู
-เพื่อสงเสริมใหเด็ก
ทานอาหารที่มีประโยชน

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

2560
(บาท)
732,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

-

1,344,000

-

-

10,000

10,000

10,000

-จัดซื้ออาหารเสริม (นม) uht
พลาสเจอรไรซ บรรจุ 200 cc
ร.ร บานดงเมือง ร.ร.บานทาเปลือย
525,500
-จัดซื้ออาหารเสริม (นม) uht
พลาสเจอรไรซ บรรจุ 200 ซีซี
ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
1,440,000
-จัดซื้ออาหารกลางวันใหนักเรียน
ร.ร.บานดงเมือง ร.ร. บานทาเปลือย
-จัดซื้ออาหารกลางวันให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

-เพื่อใหบุคลากรดานการศึกษา -จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการบุคลากร
ไดพัฒนาขบวนการในการ
ทางการศึกษา
จัดการเรียนการสอน
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หนวยงาน
ที่
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบ
-นร.รอยละ100 -เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล กอง
ไดรับอาหารมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ การศึกษา
เสริม (นม)
แข็งแรง และรักการดื่มนม
-นร.รอยละ100 -เด็กที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กอง
ไดรับอาหารเทศบาลฯมีสุขภาพรางกาย การศึกษา
เสริม (นม)
แข็งแรง และรักการดื่มนม
-นร.รอยละ100 -เด็ก น.ร.ร.ร.บานทาเปลือย กอง
ไดรับอาหารการศึกษา
ร.ร.บานดงเมือง
กลางวัน
ไดรับสารอาหารครบ 5 หมู
-นร.รอยละ 100
ไดรับอาหารกลางวัน
-บุคลากร
รอยละ 80
ไดรับการอบรม

-เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล กอง
มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง การศึกษา
-การทํางานของบุคลากร
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.4 แนวทางการสงเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาใหมีคุณภาพ
ที่

โครงการ

36 โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียน

การสอน (รายหัว) ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทต.กุมภวาป

วัตถุประสงค

เปาหมาย

-เพื่อจัดซื้อวัสดุการเรียนการ -จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน
สอน (รายหัว) ของศูนยพัฒนา (รายหัว) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็ก ทต.กุมภวาป
ทต.กุมภวาป

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
357,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

หนวยงาน
ที่
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบ
-นร.รอยละ100 -จัดซื้อวัสดุการเรียน
กอง
ไดรับวัสดุการ การสอน (รายหัว)ของศูนย การศึกษา
เรียนการสอน พัฒนาเด็กเล็ก ทต.กุมภวาป

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.5 แนวทางการพัฒนาใหบริการดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพอนามัย
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

37 โครงการอุดหนุนสนับสนุน

การบริการสาธารณสุข
38 โครงการสมทบทุนหลักประกัน

สุขภาพสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

-เพื่อสงเสริมสนับสนุน
การบริการสาธารณสุข

-สนับสนุนการดําเนินงาน
สาธารณสุข ของ อสม.

-เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การบริการสาธารณสุข

-อุดหนุนเงินสมทบเขากองทุน
หลักประกันสุขภาพ

2560
(บาท)
210,000

2561
(บาท)
210,000

2562
(บาท)
210,000

200,000

200,000

200,000
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ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-มีการสงเสริม
-การบริหารสาธารณสุข
สนับสนุนการ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บริหารสาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

-การบริหารสาธารณสุข
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กอง
สาธารณสุข

-รอยละ100
ไดสงเงินสมทบ
เขากองทุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.5 แนวทางการพัฒนาใหบริการดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพอนามัย
โครงการ

งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค

เปาหมาย

40 โครงการรณรงคควบคุม

-เพื่อปองกัน ควบคุมโรคติดตอ
เชน โรคไขเลือดออก
โรคอุบัติการใหม
-เพื่อปองกัน ควบคุมโรคเอดส

ปองกันโรคเอดส เพศศึกษา
อนามัย เจริญพันธ
41 โครงการพัฒนาสุขาภิบาล
อาหารรานอาหารแผงลอย
ตลาดสด ไดมาตรฐาน
42 โครงการปองกัน ควบคุม
โรคพิษสุนักบา

-จัดกิจกรรมรณรงคควบคุม
โรคไขเลือดออก โรคสายพันธ
ใหม โรคตามอุบัติการณ
-จัดกิจกรรมรณรงคใหความรู
ในการควบคุมปองกันโรคเอดส

-เพื่อพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานรานอาหารและ
ตลาดสด
-เพื่อปองกัน ควบคุม
โรคพิษสุนัขบา

-รานจําหนายอาหารและ
ตลาดสด ในเขตเทศบาล
ตําบลกุมภวาป
-จัดกิจกรรมรณรงคควบคุม
ปองกัน โรคพิษสุนัขบา

ที่

39 โครงการรณรงคควบคุม

ปองกันโรค

43 โครงการพัฒนาและศึกษาดูงาน

ชมรมผูประกอบการตลาดสด

-เพื่อสงเสริมใหประชาชน
-ประชาชนมีความเขาใจใน
มีความเขาใจในเรื่องสุขาภิบาล เรื่องสุขาภิบาลอาหารมากขึ้น
อาหารมากขึ้น

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

2560
(บาท)
50,000

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

20,000

20,000

20,000

-ประชาชนรอยละ -ประชาชนมีความรูในการ
80 มีความรูในการ ควบคุมปองกันโรคเอดส
ปองกันโรคเอดส

กอง
สาธารณสุข

50,000

50,000

50,000

ตลาดสดรานอาหาร -รานจําหนายอาหารและ
ไดรับมาตรฐาน
ตลาดสดไดรับการตรวจ
อาหารปลอดภัย ประเมินดานสุขาภิบาล

กอง
สาธารณสุข

50,000

50,000

50,000

-ประชาชนรอยละ -ประชาชนปลอดภัยจาก
90 ปลอดภัยจาก การเจ็บปวยดวย
โรคพิษสุนัขบา
โรคพืษสุนัขบา

กอง
สาธารณสุข

30,000

30,000

30,000

-ประชาชนรอยละ -ประชาชนมีสวนรวม
80 มีความเขาใจ ในการจัดการตลาดสด
ในเรื่องสุขาภิบาล

กอง
สาธารณสุข
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-ประชาชนรอยละ -ประชาชนปลอดภัยจาก
90 ปลอดภัยจาก การเจ็บปวยดวยโรคติดตอ
โรคติดตอ
ตามอุบัติการณของโรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.5 แนวทางการพัฒนาใหบริการดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพอนามัย
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2560
(บาท)
30,000

2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
30,000

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนแหลงน้ํา -จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน
ในชุมชน
แหลงน้ําในชุมชน

50,000

50,000

46 โครงการฝกอบรมรักษสิ่งแวดลอม

-เพื่อใหประชาชนมีความรูและ -จัดอบรมประชาชน
เขาใจดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
เรื่องสิ่งแวดลอม

50,000

47 โครงการชุมชนสะอาด

-เพื่อสงเสริมใหชุมชนดูแล
ความสะอาดของที่อยูอาศัย

50,000

44 โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัย

ประชาชนในเขตเทตบาล
45 โครงการพัฒนา/สงเสริม อนามัย

สิ่งแวดลอมในชุมชน

บานนาอยู นามอง

-เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัย
ประชาชน

-จัดกิจกรรมที่เปนการสงเสริม
สุขภาพประชาชน

-จัดกิจกรรมสงเสริมใหชุมชน
ดูแลความสะอาดของที่อยู
อาศัย
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ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรบั

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-ชุมชนรอยละ
-สงเสริมสุขภาพอนามัย
80 มีสุขภาพ
ชุมชน
อนามัยที่แข็งแรง

กอง
สาธารณสุข

50,000

-มีการปรับปรุง -ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงน้ํา
ภูมิทัศนแหลงน้ํา ในชุมชนใหสวยงามนาอยู
ในชุมชน

กอง
สาธารณสุข

50,000

50,000

-จัดอบรม
-ประชาชนมีความรูและ
ประชาชน
เขาใจดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
เรื่องสิ่งแวดลอม

กอง
สาธารณสุข

50,000

50,000

-ชุมชนรอยละ80 -สงเสริมใหชุมชนดูแล
สะอาด นาอยู ความสะอาดของที่อยูอ าศัย

กอง
สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.6 แนวทางการพัฒนาสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
โครงการ

ที่

48 โครงการฝกอบรมทบทวน

จัดตั้ง อปพร.
49 โครงการอบรมพัฒนาและ

เพิ่มศักยภาพ จนท.ปองกัน
อปพร.เทศบาลตําบลกุมภวาป.
50 โครงการเรงดวนตามนโยบาย

ของรัฐ
51 โครงการฝกอบรมใหความรูใน

การปฎิบัตติ าม กม.ในการจัด
ระเบียบสังคม แกหนวยงาน
สถานศึกษา ผูประกอบการ
ชุมชน อ.กุมภวาป

วัตถุประสงค
-เพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.ใหมี
ความชํานาญในการปฎิบัติงาน
-เพิ่มอัตรา จํานวนของอปพร.
-เพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.และ
บรรเทาสาธารณภัย สมาชิก
อปพร. พนักงาน ทต. และ
ลูกจาง ทต.กุมภวาป.
-เพื่อจัดกิจกรรมเรงดวน
ตามนโยบายของรัฐ

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
-เพิ่มจํานวนสมาชิก อปพร

-อบรมเจาหนาที่งานปองกัน
และบรรเทาภัย สมาชิก อปพร.
พนักงานเทศบาล และลูกจาง
เทศบาลตําบลกุมภวาป
-คณะผูบ ริหาร สมาชิกสภา
พนักงาน ทต. ประชาชนในเขต
ทต.กุมภวาป รวมกันจัดกิจกรรม
-เพื่อฝกอบรมใหความรูในการ -ฝกอบรมใหความรูในการปฎิบัติ
ปฎิบัติตาม กม.ในการจัด
ตาม กม.ในการจัดระเบียบสังคม
ระเบียบ สังคม แกหนวยงาน แกหนวยงานสถานศึกษา ชุมชน
สถานศึกษา ผูประกอบการ
ผูประกอบการ อ.กุมภวาป
ชุมชน อ.กุมภวาป

ตัวชี้วัด

2560
(บาท)
150,000

2561
(บาท)
150,000

2562
(บาท)
150,000

30,000

30,000

30,000

30,000

-

-

-ทต.รวมจัด
กิจกรรมตาม
นโยบายรัฐ

5,000

-

-

-รอยละ 100
ไดรับการ
อุดหนุน
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-จํานวน อปพร.
เพิ่มขึ้น
-อปพร รอยละ
80 ไดพัฒนา
ศักยภาพ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
งานปองกัน

-อปพร ไดตระหนักถึง
ความสําคัญในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
-ประชาชน อปพร.พนักงาน สํานักปลัด
ทต.ไดรับการพัฒนาศักยภาพ งานปองกัน

-คณะผูบ ริหาร ประชาชนใน สํานักปลัด
เขต ทต.กุมภวาป รวมกัน
จัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐ
-มีการปฎิบตั ิตาม กม.ในการ สํานักปลัด
(อ.ขอรับเงิน
จัดระเบียบสังคม แก
อุดหนุน)
หนวยงาน สถานศึกษา
ผูประกอบการ ชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.6 แนวทางการพัฒนาสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
โครงการ

ที่

52 โครงการฝกซอมดับเพลิง

ประจําป

วัตถุประสงค
-เพื่อเพิ่มความพรอมใหแก
พนักงานดับเพลิง

53 โครงการอบรมความรูดานงาน

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
-พนักงานดับเพลิงเทศบาล
และหนวยงานอื่น

2560
(บาท)
20,000

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

พนักงานดับเพลิง -พนักงานดับเพลิงเทศบาล
รอยละ 80พรอม และหนวยงานอื่นมีความ
ในการทํางาน พรอมในการปฏิบตั ิงาน

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
งานปองกัน

-เพื่อใหประชาชน บุคคลากรมี
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความรูและประเมินความเสี่ยง
ในแตละชุมชน
54 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ -เพื่อรณรงคใหประชาชนที่ใช
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต รถใชถนนปฏิบัติตามกฎหมาย
วันขึ้นปใหม และเทศกาลอื่นๆ จราจร
55 โครงการปองกันและแกไขปญหา -เพื่อ ปชส.และจัดกิจกรรมใน
ยาเสพติด
การตอตานยาเสพติด

-อบรมใหความรูใ นการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

30,000

30,000

30,000

-จนท. รอยละ80 - ประชาชนและบุคคลากรมี สํานักปลัด
มีความรูในการ ความรูในการปองกันและ
งานปองกัน
ปองกันฯ
บรรเทาสาธารณภัย

-สมาชิก อปพร.
-พนักงานเทศบาล และ ลูกจาง
เทศบาลตําบลกุมภวาป
-ประชาชน เจาหนาที่ ฯลฯ
ทราบถึงปญหายาเสพติด

80,000

80,000

80,000

-ปช.รอยละ 80 -สมาชิก อปพร. พนักงาน
สํานักปลัด
มีความปลอดภัย มีสวนรวมในการปองกันและ
งานปองกัน
ในชีวิตทรัพยสิน ลดความสูญเสียตอชีวิทรัพยสิน

40,000

40,000

40,000

-ปชช.จนท.รอย
ละ 80 มีความรู
เรื่องยาเสพติด

56 โครงการวัน อปพร.

-สมาชิก อปพร ทต.กุมภวาป

10,000

10,000

10,000

-เพื่อสรางความสามัคคีใหแก
อปพร.

~ 22 ~

-ประชาชน เจาหนาที่ ได
ทราบถึงปญหาและแนว
ทางการปองกันยาเสพติด
-อปพรรอยละ80 -สรางความสามัคคีใหแก
มีความสามัคคี อปพร.

สํานักปลัด
งานปองกัน
สํานักปลัด
งานปองกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.6 แนวทางการพัฒนาสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ที่

โครงการ

57 โครงการอบรมเพื่อปองกัน

การแพรระบาดของยาเสพติด
ในหมูบาน
58 โครงการอุดหนุนใหความรูส ราง
เครือขายการเฝาระวังและแกไข
ปญหายาเสพติดใน อ.กุมภวาป
59 โครงการอุดหนุนฝกอบรมปองกัน
อุบัติเหตุถนน ประจําป 2560
อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี
60 โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี
ในวันสําคัญของชาติ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

-เพื่อปองกันการแพรระบาด
ของยาเสพติดในหมูบาน

-ปองกันการแพรระบาดของ
ยาเสพติดในหมูบาน

-เพื่อการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการตอสูเ พื่อเอาชนะ
ยาเสพติดในระดับอําเภอ
-เพื่ออุดหนุนฝกอบรมปองกัน
อุบัติเหตุถนน ประจําป 2560
อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี
-เพื่อสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี
ในวันสําคัญของชาติ

-สนับสนุนงบประมาณในการจัด
การศูนยปฏิบตั ิการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดระดับอําเภอ
-อุดหนุนฝกอบรมปองกัน
อุบัติเหตุถนน ประจําป 2560
อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี
-สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีในวัน
สําคัญของชาติ
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2560
(บาท)
50,000

2561
(บาท)
50,000

15,000

-

5,000

5,000

-

-

หนวยงาน
ที่
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
2562
รับผิดชอบ
(บาท)
50,000 การแพรระบาด -การแพรระบาดของ
สํานักปลัด
ของยาเสพติด ยาเสพติดในหมูบานลดลง (สภ.ขอรับ
เงินอุดหนุน)
ลดลงรอยละ 80
-

-

-

-รอยละ 100
ไดรับการ
อุดหนุน
-รอยละ 100
ไดรับการ
อุดหนุน
-รอยละ100
ไดรับการ
อุดหนุน

-เยาวชนของชาติไดมองเห็น
ภัยพิบัติมหันตภัยรายของ
ยาเสพติด
-อุดหนุนฝกอบรมปองกัน
อุบัติเหตุถนน ประจําป 60
อ.กุมภวาป จ.อุดรธานี
-สนับสนุนการจัดงานรัฐ
พิธีในวันสําคัญของชาติ

สํานักปลัด
(อ.ขอรับเงิน
อุดหนุน)

สํานักปลัด
(อ.ขอรับเงิน
อุดหนุน)

สํานักปลัด
(อ.ขอรับเงิน
อุดหนุน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.7 แนวทางการพัฒนาสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับชุมชน
โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

61 โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง -เพื่อสงเสริมใหประชาชน

ตนแบบ
62 โครงการพัฒนาและสงเสริม

อาชีพแกประชาชนในชุมชน
63 โครงการเสริมสราง

ความเขมแข็งชุมชนในเขต
ทต.กุมภวาป

นําหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการพัฒนาอาชีพ
-เพื่อสงเสริมสนับสนุน
การประกอบอาชีพของชุมชน
เทศบาลตําบลกุมภวาป
-เพื่อสงเสริมสนับสนุน
การประกอบอาชีพของชุมชน
เทศบาลตําบลกุมภวาป

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

2560
(บาท)
50,000

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

-สงเสริมและจัดกิจกรรม
การประกอบอาชีพใหกับชุมชน

500,000

500,000

500,000

-จัดทําโครงการ ขนมไทย
ตัดเสื้อผา สําเร็จรูป เลี้ยงไกบาน
แหนมหมู ผากันเปอน แปรรูป
อาหาร เลี้ยงไก เนื้อแดดเดียว
ขนมไทย ขนมไทย อาหารไทย
ไสกรอก ดอกไมประดิษฐ
ดอกไมหอมดับกลิ่น

336,000

336,000

336,000

-จัดกิจกรรมการเรียนรู
การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอดพียง

~ 24 ~

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-ชุมชนรอยละ 80
นําหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใน
การพัฒนาอาชีพ
-ชุมชนรอยละ80
มีรายไดเพิ่มขึ้น

-ประชาชนนําหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการพัฒนา
อาชีพ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

-ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

-ชุมชนรอยละ80 -ชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
มีรายไดเพิ่มขึ้น

กอง
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

64 โครงการกอสรางถนน คสล.

ซอยขางรานพลอยคาไม
หมู 1 ชุมชนทาเรือชมชื่น
65 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยไทยสมุทรประกันภัย
หมู 1 ชุมชนทาเรือชมชื่น
66 โครงการกอสรางวางทอระบาย
น้ําทอเลี่ยม คสล. ถ.รอบเมือง
หมู 1 ชุมชนทาเรือชมชื่น
67 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. พรอมฝาปด ซ.พอบุญศรี
หมู 1 ชุมชนทาเรือชมชื่น

วัตถุประสงค
-เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสง และความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน
-เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสง
-เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
-เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
น้ําขังในชุมชน

เปาหมาย

2560
(บาท)

257,000
-กอสรางถนน คสล. ความกวาง 3 ม.
ยาว 170 ม.หนา 0.15 ม.หรือรวมพื้นที่
ผิวจราจร คสล.ไมนอยกวา 510 ตรม
-กอสรางถนน คสล. ความกวาง 4 ม. 334,000
ยาว 170 ม.หนา 0.15 ม.หรือรวมพื้นที่
ผิวจราจร คสล.ไมนอยกวา 680 ตรม
52,000
-กอสรางวางทอระบายน้ําทอเลี่ยม
คสล. ปากกวาง 1 ม. ความยาว 1 ม.
จํานวน 20 ทอน
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด 200,000
กวาง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.ยาว 64 ม.
-บอพัก คสล. ปากกวาง 0.80 ม.
ยาว 0.80 ม. ลึก 1 ม. จํานวน 2 บอ
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หนวยงาน

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

-ถนน คสล.
ยาว 170 ม.

-ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

-

-

-ถนน คสล.
ยาว 170 ม.

-ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

-

-

-ทอระบายน้ํา
คสล. ยาว 1 ม.
20 ทอน

-ลดปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

-

-

-รางระบายน้ํา -ลดปญหาน้ําทวม
คสล.ยาว 64 ม.
-บอพัก คสล.
ยาว 0.80 ม.2บอ

รับผิดชอบ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

68 โครงการกอสรางถนน คสล.

และกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. พรอมฝาปด ซ.คําบุตร
หมู 1 ชุมชนทาเรือชมชื่น

วัตถุประสงค
-เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสง และความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน

69 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม

คสล.พรอมฝาปด ซอยแชแล 4 น้ําขังในชุมชน
หมู 1 ชุมชนทาเรือชมชื่น
70 โครงการกอสรางถนน คสล.

และกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ซอยชอบสุข
หมู 1 ชุมชนทาเรือชมชื่น

-เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสง และความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน

เปาหมาย

2560
(บาท)

185,000
-กอสรางถนน คสล. กวาง 2 ม. ยาว
52 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ผิว
จราจร คสล. ไมนอยกวา 104 ตรม
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝา
ปด กวาง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 52
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝา 232,000
ปด กวาง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 80
-บอพัก คสล.พรอมฝาปด ปากกวาง
0.80 ม.ยาว 0.80 ม. ลึก 1 ม.1 บอ
827,000
-กอสรางถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว
190 ม.หนา 0.15 ม.หรือรวมพื้นที่
ผิวจราจร คสล.ไมนอยกวา 570 ตรม
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝา
ปด กวาง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม. ยาว 190
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หนวยงาน

ตัวชี้วดั

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

-ถนน คสล.
-ประชาชนสัญจรไปมา
ยาว 52 ม.
สะดวกและปลอดภัย
-รางระบายน้ํา -แกไขปญหาน้าํ ทวมขัง
คสล. ยาว 52 ม.
ลึก 0.40 ม.

กองชาง

-

-

-รางระบายน้ํา -ลดปญหาน้ําทวมขัง
คสล.ยาว 80 ม.
-บอพัก คสล.
ยาว 0.80 ม.1บอ

กองชาง

-

-

-ถนน คสล.
ยาว 190 ม.
-รางระบายน้ํา
คสล. ยาว 190
ม. ลึก 0.40 ม.

รับผิดชอบ

-ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

71 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

วัตถุประสงค
-เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

คสล. ถ.ชมชวย ชวงแยก
ถ.ชวลิต ถึงแยก ถ.อุมจาน
ฝงทิศตะวันตก
หมู 1 ชุมชนทาเรือชมชื่น

72 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

คสล. ซอย ศุภอรรถวินิจ 4
หมู 2 ชุมชนโนนสวรรค

เปาหมาย

2560
(บาท)

715,000
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด ความกวาง 0.40 ม.
ลึก 0.40 ม. ความยาว 200 ม.
-บอพัก คสล. ปากกวาง 0.80 ม.
ยาว 0.80 ม. ลึก 1 ม. จํานวน 1 บอ
-ขยายผิวจราจร ความกวาง 2 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 200 ม. หรือรวม
พื้นที่ไมนอยกวา 400 ตรม
1,345,000
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด ความกวาง 0.40 ม.
ลึก 0.40 ม. ยาว 510 ม.
-บอพัก คสล. พรอมฝาปด ปากกวาง
0.80 ม. ยาว 0.80 ม. ลึก 1 ม. 2 บอ
-วางทอ คสล.ขนาด Dia.0.60 ม. 8ทอน

~ 27 ~

หนวยงาน

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

-รางระบายน้ํา -ประชาชนสัญจรไปมา
ยาว 200 ม.
สะดวกและปลอดภัย
-บอพักน้ํา คสล. -แกไขปญหาน้าํ ทวมขัง
ยาว 0.08 ม.
ลึก 1 ม 1 บอ.

กองชาง

-

-

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจร
คสล.ยาว 510 ม. ไปมาสะดวกปลอดภัย
-บอพัก คสล.
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ยาว 0.80 ม.
ลึก 1 ม 2 บอ

กองชาง

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

73 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

คสล. ถ.นายูง ชวงแยก
ถ.จิตรประสงค ถึงแยก
ถ.ยิ้มประสิทธิ์ฝงทิศเหนือ
หมู 2 ชุมชนนอยเมืองโนน

74 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

คสล. ถ.นายูง ชวงแยก
ถ.จิตรประสงค ถึงแยก
ถ.ยิ้มประสิทธิ์ฝงทิศใต
หมู 2 ชุมชนนอยเมืองโนน

เปาหมาย

2560
(บาท)

-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝา 1,334,000
ปด กวาง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.ยาว 365
-บอพัก คสล.พรอมฝาปด ปากกวาง
0.80 ม. ยาว 0.80 ม. ลึก 1 ม. 4 บอ
-ขยายผิวจราจร คสล.กวาง 2 ม.
ยาว 365 ม.รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 730 ตรม
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝา 1,334,000
ปดกวาง 0.40 ม.ลึก0.40 ม.ยาว 365 ม
-บอพัก คสล.พรอมฝาปด กวาง 0.80
ม.ยาว 0.80 ม. ลึก 1 ม. จํานวน 4 บอ
-ขยายผิวจราจร คสล. ความกวาง 2 ม.
ยาว 365 ม. หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 730 ตรม
~ 28 ~

หนวยงาน

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว 365 ม. มาสะดวกปลอดภัย
-บอพัก คสล.
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ยาว 0.80 ม.4บอ
-ขยายผิวจราจร
ยาว 365 ม.

กองชาง

-

-

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว 365 ม. มาสะดวกปลอดภัย
-บอพัก คสล.
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ยาว 0.80 ม.4บอ
-ขยายผิวจราจร
ยาว 365 ม.

กองชาง

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

75 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

คสล. ซอยรถราง
หมู 2 ชุมชนนอยเมืองโนน

76 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหา น้ําทวม

คสล.ซ.เพชรดี1 ฝงทิศตระวันตก น้ําขัง
หมู 3 ชุมชนประชารวมใจ
77 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหา น้ําทวม

ซอยรุงประเสริฐ 2
หมู 3 ชุมชนประชารวมใจ

น้ําขัง

เปาหมาย

2560
(บาท)

-กอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝา 450,000
ปดกวาง 0.40 ม.ลึก0.40 ม.ยาว150 ม.
-บอพัก คสล. พรอมฝาปด ปากกวาง
0.80 ม. ยาว 0.80 ม. ลึก 1 ม. 4 บอ
-ขยายผิวจราจร คสล. กวาง 2 ม. ยาว
365 ม. หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 730 ตรม
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝา 369,000
ปด กวาง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.ยาว 135
-บอพัก คสล. ปากกวาง 0.80 ม.
ยาว 0.80 ม. ลึก 1 ม. จํานวน 2 บอ
600,000
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด ความกวาง 0.40 ม.
ความลึก 0.40 ม. ความยาว 200 ม.
~ 29 ~

หนวยงาน

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

-รางระบายน้ํา -ลดปญหาน้ําทวม
คสล.ยาว 150 ม.
-บอพัก คสล.
ยาว 0.80 ม.4บอ

กองชาง

-

-

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจร
คสล.ยาว 135 ม. ไปมาสะดวกปลอดภัย
-บอพัก คสล.
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ยาว 0.80 ม.2บอ

กองชาง

-

-

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว 200 ม. มาสะดวกปลอดภัย

กองชาง

รับผิดชอบ

-แกไขปญหาน้ําทวมขัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

78 โครงการกอสรางถนน คสล.

พรอมรางระบายน้ํา คสล.
ซอยชมชวย7
หมู 3 ชุมชนประชารวมใจ
79 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ซ.จําป 5 ฝงทิศตะวันออก
หมู 3 ชุมชนประชารวมใจ
80 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คสล. ซอยนายูง 6
หมู 3 ชุมชนประชารวมใจ
81 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ซอยชมชวย 9
หมู 3 ชุมชนประชารวมใจ

วัตถุประสงค
-เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสง และความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน

เปาหมาย

-กอสรางถนน คสล. กวาง 2.50 ม.
ความยาว 67 ม. คามหนา 0.15 ม.
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝา
ปด กวาง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.ยาว 67 ม
-เพื่อแกไขปญหา น้ําทวมขัง -กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝา
ปด กวาง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.ยาว 145
-บอพัก คสล. ขนาดกวาง 0.80 ม.
ยาว 0.80 ม. ลึก 1 ม. จํานวน 2 บอ
-เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง -กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด ขนาดปากกวาง 0.40 ม.
ความลึก 0.40 ม. ความยาว 80 ม.
-เพื่อแกไขปญหา น้ําทวม -กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
น้ําขัง
พรอมฝาปด ขนาดปากกวาง 0.40 ม.
ความลึก 0.40 ม.ความยาว 180 ม.

หนวยงาน

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

300,000

-

-

-ถนน คสล.
-ทําใหประชาชนสัญจร
ยาว 67 ม.
ไปมาสะดวกและปลอดภัย
-รางระบายน้ํา
คสล.ยาว 67 ม.

กองชาง

394,000

-

-

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจร
คสล.ยาว 145 ม. ไปมาสะดวกปลอดภัย
-บอพัก คสล.
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ยาว 0.80 ม.2บอ

กองชาง

464,000

-

-

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว 80 ม. มาสะดวกและปลอดภัย

กองชาง

540,000

-

-

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจร
คสล.ยาว 180 ม. ไปมาสะดวกแลปลอดภัย

กองชาง

~ 30 ~

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

82 โครงการกอสรางถนน คสล.

วัตถุประสงค

-เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
ซอยทองคํา
ขนสง และความปลอดภัย
หมู 3 ชุมชนประชารวมใจ
ในการสัญจรของประชาชน
83 โครงการกอสรางถนน คสล.
-เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
ซอยรอบเมือง 1 หมู 3
ขนสง และความปลอดภัย
ชุมชนหนองแวงนอกพัฒนา
ในการสัญจรของประชาชน
84 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหา น้ําทวม
คสล. ซ.ชมชวย 12 หมู 3
น้ําขัง
ชุมชนหนองแวงนอกพัฒนา
85 โครงการกอสรางถนน คสล.
-เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
และกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนสง และความปลอดภัย
พรอมฝาปด ซ.ชมชวย13 หมู 3 ในการสัญจรของประชาชน
ชุมชนหนองแวงนอกพัฒนา

เปาหมาย
-กอสรางถนน คสล. ความกวาง 3 ม.
ยาว100 ม.หนา 0.15 ม.หรือรวมพื้นที่
ผิวจราจร คสล. ไมนอยกวา 400 ตรม
-กอสรางถนน คสล. กวาง 4 ม. ยาว
100 ม.หนา 0.15 ม.หรือรวมพื้นที่
ผิวจราจร คสล.ไมนอยกวา 400 ตรม.
-กอสรางระบบระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด ความกวาง 0.40 ม.
ลึก 0.40 ม. ความยาว 200 ม.
-กอสรางถนน คสล. กวาง 2 ม. ยาว
69 ม. หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ผิว
จราจร คสล. ไมนอยกวา 138 ตรม
-สรางระบบระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด
กวาง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาว 69 ม

หนวยงาน

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

180,000

-

-

-ถนน คสล.
ยาว 100 ม.

-ทําใหประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย

กองชาง

201,000

-

-

-ถนน คสล.
ยาว 100 ม.

-ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

600,000

-

-

-ระบบระบายน้ํา -ลดความรุนแรงของ
คสล.ยาว 200 ม. ปญหาน้ําทวม

กองชาง

252,000

-

-

-ถนน คสล.
-ประชาชนสัญจรไปมา
ยาว 69 ม.
ไดสะดวก
-รางระบายน้ํา
คสล.ยาว 67 ม.

กองชาง

~ 31 ~

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

86 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหา น้ําทวม

คสล. ซ.ชมชวย 14 หมู 3
น้ําขัง
ชุมชนหนองแวงนอกพัฒนา
87 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง
คสล. พรอมฝาปด ถ.นายูง
ชวงแยก ถ.ยิ้มประสิทธิ์ ถึงแยก
ถ.ชมชวยฝงทิศเหนือ หมู 3
ชุมชนหนองแวงนอกพัฒนา

88 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

คสล. ซอยยิ้มประสิทธิ์ 6 หมู3
ชุมชนหนองแวงนอกพัฒนา

เปาหมาย
-กอสรางระบบระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด ความกวาง 0.40 ม.
ความลึก 0.40 ม. ความยาว 400 ม.
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด ความกวาง 0.40 ม.
ความลึก 0.80 ม. ความยาว 410 ม.
-บอพัก คสล. พรอมฝาปด ปากกวาง
0.80 ม. ยาว 0.80 ม. ลึก 1 ม. 2 บอ
-ขยายผิวจราจร คสล. กวาง 2 ม.
ยาว 410 ม. หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 820 ตรม.
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด ปากกวาง 0.40 ม.
ความลึก 0.80 ม. ยาว 300 ม.

หนวยงาน

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

1,200,000

-

-

-ระบบระบายน้ํา -ลดความรุนแรงของ
คสล.ยาว 400 ม. ปญหาน้ําทวม

กองชาง

2,263,000

-

-

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว 410 ม. มาสะดวกปลอดภัย
-บอพัก คสล.
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ยาว 0.80 ม.2บอ
-ขยายผิวจราจร
ยาว 410 ม.

กองชาง

900,000

-

-

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว 300 ม. มาสะดวกปลอดภัย

กองชาง

~ 32 ~

รับผิดชอบ

-แกไขปญหาน้ําทวมขัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

89 โครงการกอสรางระบบระบาย -เพื่อแกไขปญหา น้ําทวมขัง

น้ํา ซอมแซมและขยายผิว
จราจร ถนนจําป

-เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสง และความปลอดภัย
ในการสัญจร

90 โครงการกอสรางระบบระบาย -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

น้ํา ซอมแซมและขยายผิว
จราจร ถนนนายูง

-เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสง และความปลอดภัย
ในการสัญจร

91 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหา น้ําทวม

คสล. พรอมฝาปด ถ.พันดอน
หมู 4 ชุมชนอากาศอํานวย

น้ําขัง

เปาหมาย

2560
(บาท)

7,417,000
-กอสรางระบบระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด กวาง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.
หนา 0.15 ม. ความยาว 2,395 ม.
-กอสรางระบบระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด กวาง 0.40 ม.ลึก 0.80 ม.
หนา 0.15 ม. ความยาว 80 ม.
7,380,000
-กอสรางระบบระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด กวาง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.
หนา 0.15 ม. ความยาว 1,185 ม.
-กอสรางระบบระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด กวาง 0.40 ม .ลึก 0.80 ม.
หนา 0.15 ม. ความยาว 1,520 ม.
49,000
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปดตะแกรงเหล็ก ความกวาง
0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ความยาว 10 ม.
~ 33 ~

หนวยงาน

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

-ระบบระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
ยาว 2,395 ม. มาสะดวกปลอดภัย
-ระบบระบายน้ํา -แกไขปญหาน้ําทวมขัง
คสล. ยาว 80 ม.

กองชาง

-

-

-ระบบระบายน้ํา. -ทําใหประชาชนสัญจรไป
ยาว 1,185 ม. มาสะดวกปลอดภัย
-ระบบระบายน้ํา -แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ยาว 1,520 ม.

กองชาง

-

-

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว 10 ม. มาสะดวกปลอดภัย

กองชาง

รับผิดชอบ

-แกไขปญหาน้ําทวมขัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

92 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2560
(บาท)

-เพื่อแกไขปญหา น้ําทวม
น้ําขัง

450,000
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
คสล. พรอมฝาปด ซ.พันดอน 1
พรอมฝาปด ความกวาง 0.40 ม.
หมู 4 ชุมชนอากาศอํานวย
ลึก 0.40 ม. ความยาว 170 ม.
-บอพัก คสล.พรอมฝาปด ปากกวาง
0.80 ม. ยาว 0.80 ม. ลึก 1 ม. 1 บอ
93 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
213,000
-เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง -กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
คสล. ถ.พันดอน ชวงแยก ถนน
พรอมฝาปด ความกวาง 0.40 ม.
ศุภอรรถวินิจ แยก ถ.จิตประสงค
ลึก 0.40 เมตร. ความยาว 245 ม.
หมู 4 ชุมชนอากาศอํานวย
-บอพัก คสล.พรอมฝาปด ปากกวาง
0.80 ม. ยาว 0.80 ม. ลึก 1 ม. 2 บอ
94 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหา น้ําทวมขัง -กอสรางระบบระบายน้ํา คสล.
5,890,000
ซอมแซมและขยายผิวจราจร
-เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม พรอมฝาปด ยาว 1,910 ม. กวาง
ถ.ยิ้มประสิทธิ์
ขนสง
0.40 ม. ลึก 0.80 ม.หนา 0.15 ม.
-ซอมแซมและขยายผิวจราจร

~ 34 ~

หนวยงาน

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว 170 ม. มาสะดวกปลอดภัย
-บอพัก คสล.
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ยาว 0.80 ม.1บอ

กองชาง

-

-

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว 245 ม. มาสะดวกปลอดภัย
-บอพัก คสล.
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ยาว 0.80 ม.2บอ

กองชาง

-

-

-รางระบายน้ํา
ยาว 1,910 ม.

-ทําใหประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

95 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหา น้ําทวม

คสล. ถ.จิตรประสงค ชวงแยก น้ําขัง
ถ.พันดอน ถึงแยก ถ.อุมจาน
ฝงทิศตะวันออก
หมู 4 ชุมชนอากาศอํานวย
96 โครงการกอสรางถนน คสล.
-เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
ถ.จิตรประสงค ซ.บานยายนาง ขนสง
หมู 4 ชุมชนอากาศอํานวย
97 โครงการกอสรางเสริมผิวจราจร -เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
แอสฟลติกคอนกรีต
ขนสง และความปลอดภัย
ถ.จิตรประสงค ชวงแยก
ในการสัญจรของประชาชน
ถ.อุมจาน ถึงแยก ถ.นายูง
หมู 7 ชุมชนเมืองใหมพัฒนา

เปาหมาย
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด ความกวาง 0.40 ม.
ความลึก 0.40 ม. ความยาว 328 ม.
-บอพัก คสล พรอมฝาปด ปากกวาง
0.80 ม. ยาว 0.80 ม. ลึก 1 ม. 1 บอ
-กอสรางถนน คสล. กวาง 2.50 ม
ความยาว 5 ม. หนา 0.15 ม.

หนวยงาน

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

857,000

-

-

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว 328 ม. มาสะดวกปลอดภัย
-บอพัก คสล.
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ยาว 0.80 ม.
จํานวน 1บอ

กองชาง

67,000

-

-

-ถนน คสล.
ยาว 5 ม.

-ทําใหประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัย

กองชาง

-

-

-ถนนแอสฟลติก
คอนกรีต 1กม
-รางระบายน้ํา
คสล. ยาว 2 กม.
-บอพักน้ํา คสล.
ยาว 0.80 ม.6บอ

กองชาง
-ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
-โครงสรางพื้นฐาน
ไดรับการพัฒนารองรับเมือง
นาอยู

-กอสรางเสริมผิวจราจร แอสฟลติก- 12,600,000
คอนกรีต กวาง 8 ม. ยาว 1 กม.
-รางระบายน้ํา คสล. พรอมฝาปด
กวาง 0.40 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว 2 กม
-บอพัก คสล.พรอมฝาปด ปากกวาง
0.80 ม .ยาว 0.80 ม. ลึก 1 ม. 6 บอ
~ 35 ~

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

98 โครงการกอสรางประตู

ระบายน้ํา หมู 7

วัตถุประสงค
-เพื่อแกไขปญหา น้ําทวม
น้ําขัง

99 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

-เพื่อพัฒนาระบบคมนาค
คสล. พรอมฝาปด ซอยชุมชื่น ขนสง และความปลอดภัย
หมู 7 (ซอยแซงแซะ)
ในการสัญจรของประชาชน
100 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหา น้ําทวม
คสล. พรอมขยายผิวจราจร
น้ําขัง
คสล. ถ.โพนทอง หมู 7
ชุมชนเมืองใหมพัฒนา
101 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหา น้ําทวม

คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนโพนทอง หมู 7

น้ําขัง

เปาหมาย
-กอสรางประตูระบายน้ํา
กวาง 1.44 ม. ยาว 2.20 ม.

หนวยงาน

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

303,000

-

-

406,000
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด กวาง 0.40 ม. ความลึก
ไมนอยกวา 0.40 ม. ยาว 140 ม.
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมฝา 1,100,000
ปด กวาง 0.40 ม.ลึก0.80 ม.ยาว 655
-ขยายผิวจราจร คสล. กวาง 0.85 ม.
ยาว 835 ม. หนา 0.15 ม. รวมพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 725.5 ตรม.
-กอสรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000
กวาง 1 ม. ยาว 25 ม. ลึก 1 ม.

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

รับผิดชอบ
-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว 65 ม. มาสะดวกปลอดภัย

-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
-รางระบายน้ํา -ประชาชนสัญจรไปมาได
คสล.ยาว 140 ม สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

-

-

-

-

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว 655 ม. มาสะดวกปลอดภัย
-ขยายผิวจราจร -แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ยาว 835 ม.

กองชาง

-

-

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว 25 ม. มาสะดวกปลอดภัย

กองชาง

-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
~ 36 ~

ที่

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2560– 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

102 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คสล. ซอยชมชวย 6
หมู 8 ชุมชนแสนสุข 1
103 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ซอยชมชวย 1
หมู 8 ชุมชนแสนสุข 1
104 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ซอยชมชวย 8
หมู 8 ชุมชนแสนสุข 1
105 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ถ.ยิม้ ประสิทธิ์ ชวงแยก
ถ.พันดอน ถึงแยก ถ.ชมชวย
หมู 8 ชุมชนแสนสุข 1

วัตถุประสงค
-เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

-เพื่อแกไขปญหา น้ําทวม
น้ําขัง
-เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

-เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

เปาหมาย

2560
(บาท)

792,000
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด ขนาดกวาง 0.40 ม.
ความลึก 0.40 ม.ความยาว 305 ม.
171,000
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด ปากกวาง 0.40 ม.
ความลึก 0.40 ม. ความยาว 65 ม.
469,000
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด ปากกวาง 0.40 ม.
ความลึก 0.40 ม.ความยาว 180 ม.
1,013,000
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด ความกวาง 0.40 ม.
ความลึก 0.80 ม. ความยาว 185 ม.
-ขยายผิวจราจร ความกวาง 2 ม.
ยาว 185 ม. รวมพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 370 ตรม
~ 37 ~

หนวยงาน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่
รับผิดชอบ

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว 305 ม. มาสะดวกปลอดภัย

-

-

-รางระบายน้ํา
คสล.ยาว 65 ม.

-

-

-รางระบายน้ํา
คสล.ยาว 180 ม.

-

-

-รางระบายน้ํา
คสล.ยาว 185 ม.
-ขยายผิวจราจร
ยาว 185 ม.

-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
-ทําใหประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
-ทําใหประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
-ทําใหประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

106 โครงการกอสราง ถนนคอนกรีต -เพื่อพัฒนาระบบคมนาค

เสริมเหล็ก ซอยขางวัด
ศรีนคราราม หมู 8
107 โครงการกอสรางระบบระบาย
น้ํา ซอมแซม และขยายผิว
จราจร ถ.พันดอน
หมู 8 ชุมชนแสนสุข 2

ขนสง และความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน
-เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง
-เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสง และความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน
ในพื้นที่

108 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

คสล. ถ.ยิม้ ประสิทธิ์ ชวงแยก
ถ.อุมจาน ถึงแยก ถ.พันดอน
หมู 8 ชุมชนแสนสุข 2

เปาหมาย

2560
(บาท)

1,000,000
-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 5 ม. ยาว 365 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1.825 ม
8,730,000
-กอสรางระบบระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด กวาง 0.40 ม.ยาว 390 ม.
ความลึก 0.40 ม.ความหนา 0.15 ม.
-กอสรางระบบระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด กวาง 0.40 ม.ลึก 0.80 ม.
หนา 0.15 ม. ความยาว 2,200 ม.
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด 1,640,000
กวาง 0.40 ม. ลึก 0.80 ม. ยาว 300 ม.
-ขยายผิวจราจร คสล. กวาง 2 ม.
ยาว 300 ม. หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 600 ตรม.
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หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ตัวชี้วัด

-

-

-ถนนคอนกรีต.
ยาว 365 ม.

-ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

-

-

-ระบบระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว 390 ม. มาสะดวกปลอดภัย
-ระบบระบายน้ํา. -แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ยาว 2,200 ม.

กองชาง

-

-

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว 300 ม. มาสะดวกปลอดภัย
-ขยายผิวจราจร -แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ยาว 300 ม.

กองชาง

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

109 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2560
(บาท)

-เพื่อแกไขปญหา น้ําทวม
น้ําขัง

1,042,000
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
คสล. ซอยชมชวย 3
พรอมฝาปด ความกวาง 0.40 ม.
หมู 8 ชุมชนแสนสุข 2
ความลึก 0.40 ม. ความยาว 395 ม.
-บอพัก คสล. พรอมฝาปด กวาง
0.80 ม.ยาว 0.80 ม. ลึก 1 ม. 2 บอ
110 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหา น้ําทวม
372,000
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
รูปตัวยู ขางศาลาปูอุม หมู 9 ชวง น้ําขัง
รูปตัวยู กวาง 0.40 ม. ยาว 93 ม.
ถ.จิตประสงค–ถ.ศุภอรรถวินิจ
ลึกไมนอยกวา 0.40 ม.
111 โครงการกอสรางถนน คสล.
57,000
-เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม -กอสรางถนน คสล. ซอย ลปก.
ซอย ลปก. หมู 9
ขนสง และความปลอดภัยใน กวาง 4 ม ยาว 27 ม. หนา 0.15 ม.
ชุมชนดงเมือง
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร คสล.
การสัญจร ของประชาชน
ไมนอยกวา 108 ตรม.
112 โครงการกอสรางถนน คสล.
-เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม -กอสรางถนน คสล. กวาง 3 ม. ยาว 120,000
ซอยนาคภู
ขนสง และความปลอดภัย 67 ม.หนา 0.15 ม.หรือรวมพื้นที่ผิว
หมู 10 ชุมชนรุงอรุณ
ในการสัญจรของประชาชน จราจร คสล. ไมนอยกวา 201 ตรม.
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หนวยงาน

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว 395 ม. มาสะดวกปลอดภัย
-บอพัก คสล.
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ยาว 0.80 ม.2บอ

กองชาง

-

-

-รางระบายน้ํา -ลดความรุนแรงของปญหา
คสล.ยาว 93 ม. น้ําทวม

กองชาง

-

-

-ถนน คสล.
ยาว 27 ม

-ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

-

-

-ถนน คสล.
ยาว 67 ม.

-ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองชาง

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

113 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหา น้ําทวมขัง

ซอมแซมและขยายผิวจราจร
ถ.จิตรประสงค

114 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คสล. ซอยแชแล 1
หมู 10 ชุมชนกลางเมือง

-เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสง และความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน

-เพื่อแกไขปญหา น้ําทวม
น้ําขัง

เปาหมาย

2560
(บาท)

หนวยงาน

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่

2561
(บาท)

2562
(บาท)

11,225,000
-กอสรางระบบระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด กวาง 0.40 ม. ลึก
0.40 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 320 ม.
-กอสรางระบบระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด กวาง 0.40 .ลึก
0.80 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 1,630 ม.
-กอสรางบอพักน้ํา 4 บอ
ขนาด 1.20×1.20×1.20 ม.
-ซอมแซมและขยายผิวจราจร

-

-

-ระบบระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว 320 ม. มาสะดวกปลอดภัย
-ระบบระบายน้ํา. -แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ยาว 1,630 ม.
-บอพักน้ํา 4 บอ

กองชาง

-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด ความกวาง 0.40 ม.
ความลึก 0.40 ม.ความยาว 330 ม.
-บอพัก คสล.พรอมฝาปด ลึก 1 ม.
กวาง 0.80 ม ยาว 0.80 ม. 2 บอ

-

-

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว 330 ม. มาสะดวกปลอดภัย
-บอพัก คสล.
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ยาว 0.80 ม.
2 บอ

กองชาง

873,000
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รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม
ที่

โครงการ

115 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ซอยธนาคารกรุงศรี
หมู 10
116 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คสล. ถนนจําป ชวงแยก
ถ.ศุภอรรถวินิจ ถึงแยก
ถ.ยิ้มประสิทธิ์ ฝงทิศเหนือ
หมู 10 ชุมชนกลางเมือง

117 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

ซอมแซมและขยายผิวจราจร
ถ.ธนพิทักษ
หมู 13 ชุมชนสามัคคี 13

วัตถุประสงค
-เพื่อแกไขปญหา น้ําทวม
น้ําขัง

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
555,000

-กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กวาง 4 ม. ยาว 140 ม.หนา 0.15 ม
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร คสล.
ไมนอยกวา 680 ตรม.
-เพื่อแกไขปญหา น้ําทวม -สรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปด 909,000
กวาง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.ยาว 250 ม.
น้ําขัง
-บอพัก คสล.พรอมฝาปด ลึก 1 ม.
กวาง 0.80 ม. ยาว 0.80 ม. 2 บอ
-ขยายผิวจราจร คสล. กวาง 2 ม.
ยาว 250 ม.หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
คสล. ไมนอยกวา 500 ตรม.
7,508,000
-เพื่อแกไขปญหา น้ําทวมขัง -กอสรางระบบระบายน้ํา คสล.
-เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม พรอมฝาปด ลึก 0.80 ม.ความกวาง
ขนสง
0.40 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 1,835 ม.
-ซอมแซมและขยายผิวจราจร
~ 41 ~

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

หนวยงาน
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
ที่
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบ
- ถนนคอนกรีต -ทําใหประชาชนสัญจรไป
กองชาง
ยาว 140 ม.
มาสะดวกปลอดภัย

-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
-

-

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว 250 ม. มาสะดวกปลอดภัย
-บอพัก คสล.
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ยาว 0.80 ม.
2 บอ
-ขยายผิวจราจร
ยาว 250 ม.

กองชาง

-

-

-ระบบระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
ยาว1,835 ม. มาสะดวกปลอดภัย
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

118 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

คสล. ซอยธนพิทักษ 4
หมู 13 ชุมชนสามัคคี13

วัตถุประสงค
-เพื่อแกไขปญหา น้ําทวม
น้ําขัง

119 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหา น้ําทวม

เปาหมาย
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด ความกวาง 0.40 ม.
ความลึก 0.40 ม.ความยาว 142 ม
-บอพัก คสล.พรอมฝาปด ลึก 1 ม.
กวาง 0.80 ม. ยาว 0.80 ม. 1 บอ
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.

คสล.พรอมฝาปด ซ.ธนพิทักษ 3 น้ําขัง

พรอมฝาปด ปากกวาง 0.40 ม.

หมู 13 ชุมชนสามัคคี 13

ลึกไมนอยกวา 0.40 ม. ยาว 175 ม.

120 โครงการกอสรางถนน คสล.

-เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
และกอสรางรางระบายน้ํา คสล ขนสง และความปลอดภัย
พรอมฝาปด ซอยธนพิทักษ 3 ในการสัญจรของประชาชน

-กอสรางถนน คสล. กวาง 3.50 ม.
ยาว 95 ม.หนา 0.15 ม.หรือรวมพื้นที่

หมู 13 ชุมชนสามัคคี 13

-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝา

หนวยงาน

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

378,000

-

-

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว142 ม มาสะดวกปลอดภัย
-บอพัก คสล. -แกไขปญหาน้ําทวมขัง
ยาว 0.80 ม1บอ

กองชาง

525,000

-

-

-รางระบายน้ํา -ประชาชนสัญจรไปมา
คสล.ยาว 175 ม. ไดสะดวก

กองชาง

411,000

-

-

-ถนน คสล.
-ประชาชนสัญจรไปมา
ยาว 95 ม.
ไดสะดวก
รางระบายน้ํา
คสล. ยาว 95 ม.

กองชาง

ผิวจราจร คสล.ไมนอยกวา 332.5 ตรม
ปด กวาง 0.40 ม.ลึก 0.40 ม.ยาว 95 ม
~ 42 ~

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

121 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

ซอมแซมและขยายผิวจราจร
ถนนอุมจาน

-เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสง และความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน

122 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

ซอมแซมและขยายผิวจราจร
ถนนชมชวย

-เพื่อพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสง และความปลอดภัย
ในการสัญจรของประชาชน

เปาหมาย

2560
(บาท)

-กอสรางระบบระบายน้ํา คสล.พรอม 3,313,000
ฝาปด กวาง 0.40 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 1,600 ม. ลึกไมนอยกวา 0.40 ม.
-กอสรางระบบระบายน้ํา คสล. พรอม
ฝาปด กวาง 0.40 ม. ลึกไมนอยกวา
0.80 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 525 ม.
- ซอมแซมและขยายผิวจราจร
-กอสรางระบบระบายน้ํา คสล พรอม 3,955,000
ฝาปด กวาง 0.40 ม.หนา 0.15 ม.
ยาว 215 ม. ลึกไมนอยกวา 0.40 ม.
-กอสรางระบบระบายน้ํา คสล. พรอม
ฝาปด กวาง 0.40 ม. ลึกไมนอยกวา
0.80 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 1,110 ม.
- ซอมแซมและขยายผิวจราจร
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หนวยงาน

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ตัวชี้วัด

-

-

-ระบบระบายน้ํา.
ยาว 1,600 ม.
-ระบบระบายน้ํา
คสล.ยาว 525 ม.

-ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
-โครงสรางพื้นฐานไดรับ
การพัฒนาเพื่อรองรับ
เมืองนาอยู

กองชาง

-

-

-ระบบระบายน้ํา.
ยาว 215 ม.
-ระบบระบายน้ํา.
ยาว 1,110 ม.

-ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
-โครงสรางพื้นฐานไดรับ
การพัฒนาเพื่อรองรับ
เมืองนาอยู

กองชาง

รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 แนวทางการพัฒนาเสนทางคมนาคม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

-เพื่อแกไขปญหา น้ําทวม
คอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด น้ําขัง
ถนนนายูง หมู 3

123 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา

เปาหมาย
-กอสรางรางระบายน้ํา คสล.
พรอมฝาปด ความกวาง 0.40 ม.
ความลึก 0.40 ม.ความยาว 142 ม

หนวยงาน

2560
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

330,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ที่
รับผิดชอบ

-รางระบายน้ํา -ทําใหประชาชนสัญจรไป
คสล.ยาว142 ม มาสะดวกปลอดภัย
-แกไขปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง

2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.2 แนวทางการพัฒนาะบบไฟฟาและประปา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

124 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ -เพื่อใหประชาชนไดรับ

เปาหมาย
-ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
30,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

15,000,000

-

-

ความสะดวกสบาย
125 โครงการกอสรางระบบประปา

หมูบานผิวดิน ขนาดใหญมาก

-เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

-กอสรางระบบประปาหมูบาน
ผิวดิน ขนาดใหญมาก
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ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-ขยายเขตไฟฟา -ใหประชาชนไดรับ
สาธารณะ
ความสะดวกสบาย
-ประชาชน
-สงเสริมคุณภาพชีวิตของ
รอยละ 100 มี ประชาชนในเขตเทศบาล
น้ําใชอยางทั่วถึง

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
2. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.2 แนวทางการพัฒนาะบบไฟฟาและประปา
โครงการ

ที่

วัตถุประสงค

126 โครงการกอสรางขยายเขตประปา -เพื่อใหประชาชนไดรับ

ซอยแชแล 4
หมู 1 ชุมชนทาเรือชมชื่น
127 โครงการกอสรางขยายเขตประปา
ซอยชมชวย 9
หมู 3 ชุมชนประชารวมใจ
128 โครงการกอสรางขยายเขตประปา
ซอยบานนายสุริยะ ดวงดี หมู 3
ชุมชนหนองแวงนอกพัฒนา
129 โครงการกอสรางขยายเขตประปา
หมู 4 ชุมชนอากาศอํานวย
130 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา

ตลาด

ความสะดวกสบาย
-เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
-เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
-เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
-เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
-กอสรางขยายเขตประปา
ขนาดทอเมนประปาเสนผาน
ศูนยกลาง 4 นิ้ว ความยาว 80 ม
-กอสรางขยายเขตประปา
ขนาดทอเมนประปาเสนผาน
ศูนยกลาง 4 นิ้ว ความยาว180 ม
-กอสรางขยายเขตประปา
ขนาดทอเมนประปาเสนผาน
ศูนยกลาง 4 นิ้ว ความยาว 400 ม
-กอสรางขยายเขตประปา
ขนาดทอเมนประปาเสนผาน
ศูนยกลาง 4 นิ้ว ความยาว 100 ม
-ปรับปรุงระบบไฟฟาตลาด

2560
(บาท)
160,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

360,000

-

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-ขยายเขตประปา -ใหประชาชนไดรับ
ยาว 80 ม.
ความสะดวกสบาย
-ขยายเขตประปา -ทําใหประชาชนสัญจรไปมา
ยาว 180 ม.
สะดวกปลอดภัย

-แกไขปญหา น้ําทวม น้ําขัง
-ขยายเขตประปา -ประชาชนไดรบั
ยาว 400 ม.
ความสะดวกสบาย

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

800,000

-

-

200,000

-

-

-ขยายเขตประปา -เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ยาว 100 ม.

กองชาง

300,000

-

-

-ปรับปรุงระบบ -ใหประชาชนไดรับ
ไฟฟาตลาด
ความสะดวกสบาย

กองชาง
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กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชนและสาธารณสมบัติ
-ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและบริหาร
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวม และสนับสนุนการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
ที่

โครงการ

131 โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูล

พื้นฐานในการทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลกุมภวาป
132 โครงการจัดการเลือกตั้งประธาน
คณะกรรมการชุมชน 14 ชุมชน

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

-เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับชุมชน -ทําการสํารวจขอมูลและเก็บ
ขอมูลพื้นฐานของชุมชนในเขต
เทศบาล ทั้ง 14 ชุมชน
-เพื่อใหประชาชนไดเลือก
-เลือกตั้งประธานชุมชน
ประธานชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 14 ชุมชน

2560
(บาท)
40,000

2561
(บาท)
40,000

2562
(บาท)
40,000

50,000

50,000

50,000

133 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

-เพื่อนําบริการของเทศบาล
ลงสูชุมชน

-นําหนวยเทศบาลเคลื่อนทีส่ ู
ชุมชน ทั้ง 14 ชุมชน

100,000

100,000

100,000

134 โครงการอันเนื่องมาจาก

-เพื่อเตรียมรับเสด็จ
-จัดกิจกรรมตามนโยบาย

-เพื่อเตรียมรับเสด็จ
-จัดกิจกรรมตามนโยบาย

10,000

-

-

พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและพระราชเสาวนียของ
สมเด็จพระนางเจาฯ
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หนวยงาน
ที่
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบ
-ไดจัดเก็บขอมูล -ทําใหทราบขอมูลประชากร กองวิชาการ
พื้นฐานของ
ทั้ง 14 ชุมชนในเขตเทศบาล และแผนงาน
ชุมชน
-มีการเลือกตั้ง
ประธานชุมชน
ทั้ง 14 ชุมชน

-ประชาชนไดเลือกตั้ง
ประธานชุมชน

-มีการนําหนวย -ทราบปญหาของชุมชน
ทต.เคลื่อนที่สู เพื่อนํามาวางแผน
ประชาชน
ในการดําเนินงานตอไป
-ประชาชนรอยละ -ประชาชนมีความรักใน
100 จงรักภักดีตอ สถาบันพระมหากษัตริย
สถาบันกษัตริย

กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม
สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
3.1 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวม และสนับสนุนการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
ที่

โครงการ

135 โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
136 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน

วันปยะมหาราช
137 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
138 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาพระบรมราชินีนาถฯ
139 โครงการประชุมประจําเดือน
แกนนําองคกรชุมชน

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

-จัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา -จัดการเลือกตั้งกรณีครบวาระ
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
กรณีครบวาระ
-เพื่อรําลึกถึงพระมหกรุณาธิคณ
ุ -นําพวงมาลาไปถวายที่
ของพระปยะมหาราช
พระบรมสาทิสลักษณ
รวมกับอําเภอ
-เพื่อเทิดพระเกียรติ-ทําพิธีรวมกับอําเภอกุมภวาป
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ -ติดตั้งพระบรมสาทิสลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
-เพื่อเทิดพระเกียรติ-ทําพิธีรวมกับอําเภอกุมภวาป
พระบาทสมเด็จพระนางเจา- -ติดตั้งพระบรมสาทิสลักษณ
พระบรมราชินีนาถฯ
ของพระบาทสมเด็จ
-เพื่อระดมแนวคิดยุทธศาสตร -จัดประชุมแกนนําชุมชน
และแกไขปญหาอยางมีทิศทาง จํานวน 12 ครั้ง

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

2560
(บาท)
400,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

3,000

3,000

3,000

100,000

100,000

100,000 -ประชาชนรอยละ -ประชาชนมีความรักและ
100 จงรักภักดีตอ ศรัทธาในสถาบัน
สถาบันกษัตริย พระมหากษัตริย

สํานักปลัด

80,000

80,000

80,000 -ประชาชนรอยละ -ประชาชนมีความรักและ
100 จงรักภักดีตอ ศรัทธาในสถาบัน
สถาบันกษัตริย พระมหากษัตริย

สํานักปลัด

50,000

50,000

50,000

-มีการจัดประชุม -ชุมชนไดนําขอมูลขาวสาร
แกนนําชุมชน ที่ไดรับไปเผยแพร

กอง
สวัสดิการ
สังคม

-มีการเลือกตั้ง -ทต.ตําบลกุมภวาป ได
สท.หรือผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่นครบตาม
ทองถิ่น
ระเบียบทีก่ ฎหมายกําหนด
-มีการจัดกิจกรรม -ประชาชนมีรักและศรัทธา
วันปยะมหาราช ในสถาบันพระมหากษัตริย

ประชาสัมพันธ ตอไป

~ 47 ~

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
3.2 แนวทางการพัฒนาความรูแกบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
ที่

โครงการ

140 โครงการสงเสริมและพัฒนาองค

ความรูแกบุคลากรของเทศบาล
141 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการทีด่ ี ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อ.กุมภวาป
(ทต เวียงคํา)
142 โครงการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานประจําป
143 โครงการประชาคมแผนชุมชน

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป

วัตถุประสงค

เปาหมาย

-เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี
-จัดอบรม สัมมนา บุคลากร
สวนรวมในการบริหารเทศบาล เทศบาลฯ

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
300,000

2561
(บาท)
300,000

2562
(บาท)
300,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-บุคลากรรอยละ -เจาหนาที่ไดพัฒนาความรู
80 ไดรับการ
และไดนําไปใช
พัฒนาความรู ในการปฏิบัติงาน

-เพื่อพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อ.กุมภวาป

-พัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อ.กุมภวาป

30,000

-เพื่อจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานประจําป

-จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําป

30,000

30,000

30,000

-รายงานผล
การดําเนินงาน
ประจําป

-ไดจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานประจําป

-เพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
ในเขตเทศบาลตําบลกุมภวาป

-จัดทําแผนพัฒนาชุมชน

40,000

40,000

40,000

-มีการจัดทํา
แผนชุมชน

-ไดจัดทําแผนในการพัฒนา กองวิชาการ
และแผนงาน
ชุมชน

~ 48 ~

-รอยละ 100
-พัฒนาองคกรปกครอง
ไดรับการอุดหนุน สวนทองถิ่น อ.กุมภวาป

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด
(ขอรับเงิน
อุดหนุน)

กองวิชาการ
และแผนงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
3.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารการคลังและรายได
ที่

โครงการ

144 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ

การชําระภาษีทองถิ่น
145 โครงการปรับปรุงขอมูลระบบ

วัตถุประสงค
-เพื่อใหประชาชนเขาใจและ
พรอมที่จะเสียภาษี

-เพื่อนําระบบไปใชเก็บรายได
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน อยางมีประสิทธิภาพ
ในระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร -เพื่อเชื่อมตอขอมูลระบบการ
บริหารจัดการแผนที่ภาษีและ
การจัดเก็บรายได
146 โครงการออกบริการรับชําระภาษี -เพื่อใหประชาชนเขาใจและ
นอกเวลาราชการ
พรอมที่จะเสียภาษี

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

2560
(บาท)
30,000

2561
(บาท)
30,000

-พัฒนาโปรแกรมระบบงาน
ทะเบียนทรัพยสิน
-จัดชื้อคอมพิวเตอรเคริ่องพิมพ
กลองถายรูป

400,000

400,000

-ประชาชนผูเสียภาษีในเขต
เทศบาล

20,000

20,000

-ประชาชนผูเสียภาษีในเขต
เทศบาล

~ 49 ~

2562
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด

-ประชาชนรอย
ละ 80 มีความ
เขาใจ พรอมจะ
เสียภาษี
400,000 -ปรับปรุงขอมูล
ระบบภาษี

20,000

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
-ประชาชนไดรบั บริการ
ที่รวดเร็ว สะดวก ในการ
ชําระภาษีใหเทศบาลฯ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

-นําไปใชเปนเครื่องมือในการ
จัดเก็บเรงรัด ติดตามและ
ตรวจสอบรายไดของเทศบาล
อยางถูกตอง

กองคลัง

-ประชาชนรอยละ -ประชาชนไดรบั บริการ
80 มีความเขาใจ และความสะดวกในการชําระ
พรอมจะเสียภาษี ภาษีใหเทศบาลฯ

กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
3.4 แนวทางการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน
ที่

โครงการ

147 โครงการปรับปรุงอาคาร

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

2560
(บาท)
300,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

หนาเทศบาลตําบลกุมภวาป
149 โครงการปรับปรุง ตอเติม

หองปฎิบัติงาน กองสวัสดิการ
150 โครงการปรับปรุง ชอมแชม

โรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ
151 โครงการปรับปรุง ชอมแชม

หองน้ํา หองสวม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-มีการปรับปรุง -ปรับปรุงสํานักงาน
อาคาร สํานักงาน ใหมคี วามปลอดภัย
ทต.กุมภวาป

-เพื่อปรับปรุงอาคาร

-ติดตั้งเหล็กดัดหนาตาง

-เพื่อใชเปนที่จอดรถของ
พนักงานและประชาชน
ที่มาใชบริการ
-เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการติดตอ
ราชการ
-เพื่อปรับปรุง ชอมแชม
โรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

-กอสรางโรงจอดรถหนาสํานักงาน
ทต.กุมภวาป ขนาดกวาง 4.50 ม.
ยาว 35 ม. สูง 2.80 ม. 8 หลัง
-ปรับปรุง ตอเติมหองปฎิบัติงาน

550,000

-

-

-โรงจอดรถหนา -ใชเปนที่จอดรถเพื่อ
สํานักงาน ทต. ความเปนระเบียบ
กุมภวาป 4 หลัง

300,000

-

-

-ปรับปรุงตอเติม -ประชาชนไดรบั ความสะดวก
กอง
หองปฎิบัติงาน ในการมาติดตอราชการ
สวัสดิการ

-ปรับปรุง ชอมแชม
โรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล

200,000

-

-

-โรงอาหารศูนย -ปรับปรุง ชอมแชม
กอง
พัฒนาเด็กเล็ก โรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา
ทต.
เทศบาลฯใหดียิ่งขึ้น

-เพื่อปรับปรุง ชอมแชม
หองน้ํา หองสวม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ

-ปรับปรุง ชอมแชม หองน้ํา
หองสวม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลฯ

30,000

-

-

-หองน้ําหองสวม -ปรับปรุง ชอมแชม
กอง
ศูนยพัฒนาเด็ก หองน้าํ หองสวม ศูนยพัฒนา การศึกษา
เล็กเทศบาลฯ เด็กเล็กเทศบาลฯใหดียิ่งขึ้น

สํานักงาน ทต.กุมภวาป
148 โครงการกอสรางโรงจอดรถ

ตัวชี้วัด

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

~ 50 ~

สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
3.4 แนวทางการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน
โครงการ

ที่

152 โครงการจัดทํารั้ว

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

-เพื่อความปลอดภัยในที่ทํางาน -จัดทํารั้วกองสาธารณสุข

2562
(บาท)
-

-เพื่อใชเก็บพัสดุครุภณ
ั ฑ

-กอสรางอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 10 ม. ยาว 15 ม.

2,000,000

-

-

-อาคารเสริม
เหล็ก 1 หลัง

-เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูพิการและผูส ูงอายุ

-กอสรางทางลาดสําหรับผูพิการ
ผูสูงอายุ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
หมู 9
-จัดซื้อถุงมือปองกันแรงดันไฟฟา
ไมนอยกวา 250 โวลต 1 คู

500,000

-

-

-ทางลาด 1 ทาง -อํานวยความสะดวกแก

พัสดุ หมู 8
154 โครงการกอสรางทางลาด

สําหรับผูพิการและผูสูงอายุ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ หมู 9
155 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
ถุงมือปองกันแรงดันไฟฟา
156 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

สํารวจลอวัดระยะแบบดิจิตอล

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

2561
(บาท)
-

กองสาธารณสุข
153 โครงการกอสรางอาคารเก็บ

ตัวชี้วัด

2560
(บาท)
200,000

-ใชในงานไฟฟาสาธารณะ

-ใชในงานสํารวจทําแผนที่และ -จัดซื้อลอวัดระยะ เสนรอบวง
งานสํารวจเพื่อการกอสราง
ไมนอยกวา 1.ซม.ใชไดทั้งมาตรา
เมตริกซและอังกฤษ 1 เครื่อง

-จัดทํารั้ว
-เพื่อความปลอดภัย
กองสาธารณสุข ในทีท่ ํางาน

-ใชเก็บพัสดุครุภณ
ั ฑ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
กองชาง

กองชาง

ผูพิการและผูส ูงอายุ
3,000

8,000

~ 51 ~

-

-

-

-

-ถุงมือปองกัน -ทําใหสามารถปองกัน
แรงดันไฟฟา1 คู อันตรายจากการปฏิบตั ิงาน

ไฟฟาสาธารณะ
-ลอวัดระยะแบบ -สามารถวัดระยะเสนทาง
ดิจิตอล 1 เครื่อง และหาพื้นที่ในการสํารวจ
งานกอสรางไดอยางถูกตอง

กองชาง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
3.4 แนวทางการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน
ที่

โครงการ

157 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

เกาอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง
158 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

เต็นทผาใบทรงโคง

วัตถุประสงค

-จัดซื้อครุภณ
ั ฑเกาอี้พลาสติก
แบบมีพนักพิง จํานวน 500 ตัว

-เพื่อใชบริการชุมชน
ในการจัดกิจกรรมตางๆ

-จัดซื้อครุภณ
ั ฑเต็นทผาใบ
ขนาด 4.00*8.00 ม.
จํานวน 5 หลัง
-จัดชื้อยานพาหนะและขนสง
รถบรรทุก 6 ตัน 6 ลอ
แบบกระบะเททาย
-จัดซื้อบันไดอเนกประสงค
2 ทาง 8 ขั้น จํานวน 1 ตัว

-เพื่ออํานวยความสะดวกใน
ยานพาหนะและขนสงรถบรรทุก การคมนาคมขนสง
6 ตัน 6 ลอ
160 โครงการจัดซื้อครุภัณฑบันได
-ใชในงานไฟฟาสาธารณะ
อเนกประสงค 2 ทาง 8 ขั้น

เลื่อยโซยนต

เปาหมาย

-เพื่อใชบริการชุมชน
ในการจัดกิจกรรมตางๆ

159 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

161 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

งบประมาณและที่มา

-เพื่อใชบริการตัดแตงกิ่งไม

-จัดซื้อครุภณ
ั ฑเลื่อยโซยนต
ขนาด 2 แรงมา ยาว 12 นิ้ว

2560
(บาท)
150,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

90,000

-

1,980,000

-

3,500

-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-เกาอี้พลาสติก
แบบมีพนักพิง
500 ตัว

-ชุมชนไดรับความสะดวก
สบายในการจัดกิจกรรม

-

-เต็นทผาใบ
5 หลัง

-ชุมชนไดรับความสะดวก
สบายในการจัดกิจกรรม

-

-รถบรรทุก 6 ลอ -มีเครื่องมือที่ทันสมัย
1 คัน
และเพิ่มประสิทธิภาพ

-

ในการทํางาน
-บันไดอเนก-ทําใหสามารถปฏิบัติงาน
ประสงค 2 ทาง ไฟฟาในสวนที่อยูในที่สูงได

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

8 ขั้น 1 ตัว
4,000

~ 52 ~

-

-

-เลื่อยโซยนต
1 อัน

-ใชในงานสาธารณะ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
3.4 แนวทางการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน
ที่

โครงการ

162 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

เครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟา
163 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟา
164 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

เครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟา
165 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

โตะอเนกประสงค
166 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

รถเข็ญเอนกประสงค

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

2560
(บาท)
16,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

6,000

-

-

-เพื่อใชในงานไฟฟาสาธารณะ -จัดซื้อเครื่องสูบน้าํ สูบได 450 ลิตร 16,000
ตอนาที ขนาดทอสง 2 นิ้วสงน้ํา
ได 9 ม.หรือประมาณ 30 ฟุต
300,000
-เพื่อใชบริการชุมชน
-จัดซื้อโตะเอนกประสงค
ในการจัดกิจกรรมตางๆ
(โตะขาวขาพับได) โตะมีขนาด
60 x 180 x 75 ซม. 150 ตัว
16,000
-เพื่อใชในงานสวนสาธารณะ -จัดซื้อรถเข็ญลอยางถังเหล็ก
จํานวน 4 คัน

-

-

-

-

-

-

-เพื่อใชในงานไฟฟาสาธารณะ -จัดซื้อเครื่องสูบน้ําสูบได 450
ลิตรตอนาที ขนาดทอสง 2 นิ้ว
สงน้ําได 9 ม.หรือประมาณ 30 ฟุต
-เพื่อใชในงานไฟฟาสาธารณะ -จัดซื้อเครื่องควบคุม
แรงดันไฟฟา ขนาด 220 โวต

~ 53 ~

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-มีเครื่องมือที่ทันสมัย
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
-เครื่องควบคุม -มีเครื่องมือที่ทันสมัย
แรงดันไฟฟา
และเพิ่มประสิทธิภาพ
1 เครื่อง
ในการทํางาน
-เครื่องสูบน้ํา
-มีเครื่องมือที่ทันสมัย
มอเตอรไฟฟา และเพิ่มประสิทธิภาพ
1 เครื่อง
ในการทํางาน
โตะอเนกประสงค -ชุมชนไดรับความสะดวก
150 ตัว
สบายในการจัดกิจกรรม
-เครื่องสูบน้ํา
มอเตอรไฟฟา
1 เครื่อง

-รถเข็ญเอนกประสงค
4 คัน

-ทําใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดสะดวก

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
3.4 แนวทางการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน
ที่

โครงการ

167 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

วัตถุประสงค
-เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
-จัดชื้อรถตักหนาขุดหลังชนิด

ขับเคลื่อน 4 ลอติดบุงกีส๋ ําหรับ
ตักหนารถและหลัง รถควบคุม
ดวยระบบไฮดรอลิก 1 คัน
168 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ สํารวจ -ใชในงานสํารวจทําแผนที่และ -จัดซื้อเครื่อง GPS หนาจอระบบ
เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม งานสํารวจเพื่อ
สัมผัส มีกลองดิจิตอลในตัว ความ
(GPS) 1 เครื่อง
การกอสราง
ละเอียด 3.2 ลานพิกเซล มีเข็ม
ทิศอิเล็คทรอนิค แบบ 3 แกน
169 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
-เพื่อใชในงานโยธา
-จัดซื้อเครื่องตบดิน ไมต่ํากวา 8
เครื่องตบดิน
กก แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัว
ความเร็วไมนอยกวา 5,000 ครั้ง
ตอนาที
170 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
-เพื่อใหการทํางานมี
-จัดซื้อเครื่องพิมพแบบแครสั้น
เครื่องพิมพแบบแครสั้น
ประสิทธิภาพ
จํานวน 2 เครื่อง

2560
(บาท)
3,000,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

29,000

-

-

รถตักหนาขุดหลังชนิดขับเคลื่อน
4 ลอ

ตัวชี้วัด
-รถตักหนา
ขุดหลัง 1 คัน

-มีเครื่องมือที่ทันสมัย
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน

-เครื่องหาพิกัด
-ทําใหสามารถวัดระยะ
สัญญาณดาวเทียม เสนทาง และหาพื้นที่
(GPS) 1 เครื่อง ในการสํารวจงานกอสราง

19,000

-

-

-เครื่องตบดิน
1 ตัว

44,000

-

-

-เครื่องพิมพ
แบบแครสั้น
2 เครื่อง

~ 54 ~

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

ไดอยางละเอียด
-ใชในงานโยธา

-การทํางานมีประสิทธิภาพ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

กองชาง

สถาน
ธนานุบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
3.4 แนวทางการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน
โครงการ

ที่

171 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

วัตถุประสงค

แบบดิจิตอล
173 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

แบบลอเลื่อน
175 โครงการจัดซื้อสวานไฟฟา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-เพื่อชั่งน้ําหนักประเมินสุขภาวะ -จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักแบบ
ดิจติ อล จํานวน 1 เครื่อง
เบื้องตน

13,000

-

-

-เครื่องชั่ง
น้ําหนักดิจิตอล
1 เครื่อง

-ใชชั่งน้ําหนักประเมินสุข
ภาวะเบื้องตน

กอง
สาธารณสุข

-เพื่อควบคุมปองกันอัคคีภัย

-จัดซื้อถังดับเพลิง 4 ถัง

8,000

-

-

-ถังดับเพลิง
4 ถัง

-ใชควบคุมปองกันอัคคีภัย

กอง
สาธารณสุข

-เพื่อใชใสขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลฯใหมีความสะอาด

-จัดซื้อถังขยะแบบลอเลื่อน
ขนาด 660 ลิตร จํานวน 2 ถัง

20,000

-

-

-ถังขยะ 2 ถัง

-ไวใชใสขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลฯใหมีความสะอาด

กอง
สาธารณสุข

-เพื่อใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพ

-จัดซื้อสวานไฟฟา
จํานวน 1 เครื่อง

1,500

-

-

-สวานไฟฟา
1 เครื่อง

-การทํางานมีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุข

-เพื่อกําจัดยุงและแมลงบิน

-จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
จํานวน 1 เครื่อง

ถังดับเพลิง
174 โครงการจัดซื้อถังขยะ

ตัวชี้วัด

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

2560
(บาท)
59,000

เครื่องพนหมอกควัน
172 โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา

~ 55 ~

เครื่องพนหมอก -กําจัดยุงและแมลงบิน
ควัน 1 เครื่อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
3.4 แนวทางการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

-จัดซื้อไมโครโฟนพรอมอุปกรณ
จํานวน 1 ชุด

-เพื่อใชบรรทุกขยะ

-เพื่อใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพ

900,000
-จัดชื้อรถบรรทุกขยะ 4 ลอ
ขนาด 1 ตัน ชนิดเปดขาง เททาย
แบบยก 2 ชั้น 2 จังวะ
9,000
-จัดซื้อโทรโขง เม็กกาโฟน 2 ชุด
9,000
-จัดซื้อโทรโขง เม็กกาโฟน 2 ชุด

-เพื่อใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

-จัดซื้อเครื่องสูบน้าํ ดับเพลิง
ชนิดหาบหาม 1 เครื่อง

โทรโขง เม็กกาโฟน
180 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
ชนิดหาบหาม

-

-ไมโครโฟน
พรอมอุปกรณ
1 ชุด

-การทํางานมีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุข

-

-

-รถบรรทุกขยะ
4 ลอ 1 คัน

-ใชบรรทุกขยะ

กอง
สาธารณสุข

-

-

-โทรโขง
-การทํางานมีประสิทธิภาพ
เม็กกาโฟน 4 ชุด

สาธารณสุข
ปองกัน

-

-

-เครื่องสูบน้ํา
-การทํางานมีประสิทธิภาพ
ดับเพลิง ชนิด -มีเครื่องมือที่ครบ ทันสมัย
หาบหาม 1เครื่อง

งานปองกัน
สํานักปลัด

-

-เพื่อใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพ

179 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

-การทํางานมีประสิทธิภาพ

5,000

177 โครงการจัดซื้อไมโครโฟน

รถบรรทุกขยะ 4 ลอ

-บันได 1 อัน

2562
(บาท)
-

-จัดซื้อบันได จํานวน 2 อัน

178 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

2561
(บาท)
-

-เพื่อใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพ

พรอมอุปกรณ

ตัวชี้วัด

2560
(บาท)
10,000

176 โครงการจัดซื้อบันได

450,000

~ 56 ~

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
3.4 แนวทางการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน
ที่

โครงการ

181 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

เครื่องสํารองไฟฟา
182 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

เครื่องปนไฟฟา
183 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

เครื่องไฟหมุนแคบซูล
พรอมกลองเสียง
184 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ
เครื่องกําเนิดไฟฟา
185 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

เครื่องขยายเสียงประชาสัมพันธ
เคลื่อนที่

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

2560
(บาท)
3,200

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-เครื่องสํารอง
ไฟฟา 1 เครื่อง

-การทํางานมีประสิทธิภาพ
-มีเครื่องมือที่ครบ ทันสมัย

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
งานปองกัน
สํานักปลัด

-เพื่อใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

-จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
ขนาด 800 va 1 เครื่อง

-เพื่อใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

20,000

-

-

-เครื่องปนไฟฟา -การทํางานมีประสิทธิภาพ
1 ชุด
-มีเครื่องมือที่ครบ ทันสมัย

งานปองกัน
สํานักปลัด

-เพื่อใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

-จัดซื้อเครื่องปนไฟฟา ขนาด
max ac output 2.8 kva rated
ac output 2500 va 1 ชุด
-จัดซื้อเครื่องไฟหมุนแคบซูล
พรอมกลองเสียง จํานวน 1 ชุด

24,000

-

-

-เครื่องไฟหมุน
แคบซูล พรอม
กลองเสียง1ชุด

-การทํางานมีประสิทธิภาพ
-มีเครื่องมือที่ครบ ทันสมัย

งานปองกัน
สํานักปลัด

-เพื่อใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

-จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา
ขนาด 3 กิโลวัตต 1 เครื่อง

30,000

-

-

-เครื่องกําเนิด
ไฟฟา 1 เครื่อง

-การทํางานมีประสิทธิภาพ
-มีเครื่องมือที่ครบ ทันสมัย

งานปองกัน
สํานักปลัด

-เพื่อใชในงานประชาสัมพันธ

-จัดซื้อเครื่องขยายเสียง
ประชาสัมพันธเคลื่อนที่

50,000

-

-

-เครื่องขยายเสียง -ใชในการประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธ เคลือ่ นที่
เคลื่อนที่1เครื่อง
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สํานักปลัด
งานปองกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
3.4 แนวทางการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณและที่มา

-ซอมแซม
รถบรรทุกน้ํา
ทะเบียน 4001

-รถบรรทุกน้ํามีสภาพ
พรอมใชงาน

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
งานปองกัน

-

-ซอมแซม
รถบรรทุกน้ํา
ทะเบียน 6891

-รถบรรทุกน้ํามีสภาพ
พรอมใชงาน

สํานักปลัด
งานปองกัน

-

-

-ซอมแซม
-รถบรรทุกน้ํามีสภาพ
รถบรรทุกน้ํา
พรอมใชงาน
ทะเบียน5บ-5813

สํานักปลัด
งานปองกัน

200,000

-

-

-ซอมแซม
รถดับเพลิง
ทะเบียน 4780

-รถดับเพลิงมีสภาพ
พรอมใชงาน

สํานักปลัด
งานปองกัน

3,300

-

-

-จอ lcd
1 เครื่อง

-มีเครื่องมือที่ครบและ
ทันสมัย

สํานักปลัด

2560
(บาท)
350,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

186 โครงการซอมแซมรถบรรทุกน้ํา

-เพื่อใหรถบรรทุกน้ํามีสภาพ
พรอมใชงาน

-ซอมแซมรถบรรทุกน้ํา
หมายเลขทะเบียน 0001

187 โครงการซอมแซมรถบรรทุกน้ํา

-เพื่อใหรถบรรทุกน้ํามีสภาพ
พรอมใชงาน

-ซอมแซมรถบรรทุกน้ํา
หมายเลขทะเบียน ป 6891

200,000

-

188 โครงการซอมแซมรถบรรทุกน้ํา

-เพื่อใหรถบรรทุกน้ํามีสภาพ
พรอมใชงาน

-ซอมแซมรถบรรทุกน้ํา
หมายเลขทะเบียน 5บ 5813

200,000

189 โครงการซอมแซมรถดับเพลิง

-เพื่อใหรถดับเพลิงมีสภาพ
พรอมใชงาน

-ซอมแซมรถดับเพลิง
หมายเลขทะเบียน บจ 4780

190 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

-เพื่อใหการปฏิบัติงานมี

-จัดซื้อจอคอมพิวเตอร lcd
ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว

จอคอมพิวเตอร lcd

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
3.4 แนวทางการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน
โครงการ

ที่

191 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

เครื่องเสียงหองประชุมสภา
192 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

โตะหมูบูชา
193 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

ชุดรับแขกในสํานักงาน
194 โครงการจัดซื้อ

วัตถุประสงค

เทศบาล

เปาหมาย

2560
(บาท)
50,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-เครื่องเสียง
หองประชุสภา
1 ชุด

-การทํางานมีประสิทธิภาพ
-มีเครื่องมือที่ครบ ทันสมัย

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

-จัดซื้อเครื่องเสียง
หองประชุมสภา

-จัดซื้อเครื่องเสียง
หองประชุมสภา

-เพื่อใชในการจัดงานพิธีการ
ตางๆ

-จัดซื้อครุภณ
ั ฑโตะหมูบูชา
ชุด 9 จํานวน 2 ชุด
ชุด 5 ,7 อยางละ 1 ชุด
-จัดซื้อชุดรับแขก ชุดโซฟาหนัง
จํานวน 2 ชุด

30,000

-

-

-โตะหมูบูชา
4 ชุด

-การจัดงานพิธีการตางๆ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

50,000

-

-

-ชุดรับแขก
ในสํานักงาน
6 ชุด

-ประชาชนไดรบั ความสะดวก สํานักปลัด
ในการติดตอราชการ

-จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ติดตั้งบริเวณสามแยกไปหวยเกิ้ง

300,000

-

-

-ซุมเฉลิม
พระเกียรติ

-จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ

สํานักปลัด

-กอสรางปายสํานักงานเทศบาล

500,000

-

-

-ปายสํานักงาน
เทศบาล

-ปายสํานักงานเทศบาล

สํานักปลัด

-เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการติดตอ
ราชการ
-เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

ซุมเฉลิมพระเกียรติ
195 โครงการกอสรางปายสํานักงาน

งบประมาณและที่มา

-เพื่อกอสรางปายสํานักงาน
เทศบาล
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สํานักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
3.4 แนวทางการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน
ที่

โครงการ

196 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

รถยนตกระบะ 4 ประตู
197 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

คูลเลอรสแตนเลสน้ํารอน
198 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

2560
(บาท)
722,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-จัดซื้อรถยนตกระบะ 4 ประตู
เครื่องยนตดเี ซล ปริมาตรกระบอก
สูบไมต่ํากวา 2,000 ซีซี
-เพื่อใชในการจัดประชุม
-จัดซื้อคูลเลอรสแตนเลสน้ําเย็น
อบรม สัมมนา
ขนาด 40*40*63 ซม.
ความจุ 20 ลิตร จํานวน 1 ถัง
-จัดซื้อเครื่องเสียงศูนยเด็กเล็ก -จัดซื้อเครื่องเสียงศูนยเด็กเล็ก

3,000

-

30,000

-เพื่อใชซักผาศูนยเด็กเล็ก

-จัดซื้อครุภณ
ั ฑเครื่องซักผา
จํานวน 1 เครื่อง

-เพื่อบริการน้ําดืม่
ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

-จัดซื้อครุภณ
ั ฑเครื่องทํา
น้ําเย็น จํานวน 2 เครื่อง

-ใชในงานราชการ

เครื่องซักผา
200 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

เครื่องทําน้ําเย็น

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-รถกระบะ
4 ประตู 1คัน

-ใชในงานราชการ

-

-คูลเลอรสแตนเลส
น้ํารอน 1 ถัง

-ใชในการจัดประชุม อบรม
สัมมนา

สํานักปลัด

-

-

-เครื่องเสียง
1 ชุด

-การทํางานมีประสิทธิภาพ
-มีเครื่องมือที่ครบ ทันสมัย

กอง
การศึกษา

9,800

-

-

-เครื่องซักผา
1 เครื่อง

-ใชซักผาศูนยเด็กเล็ก

กอง
การศึกษา

15,000

-

-

-เครื่องทํา
-นักเรียนไดดื่มน้าํ ที่สะอาด
น้ําเย็น 2 เครื่อง

เครื่องเสียงศูนยเด็กเล็ก
199 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

ตัวชี้วัด

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
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กอง
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
3.4 แนวทางการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน
ที่

โครงการ

201 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

2560
(บาท)
3,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

หนวยงาน
ที่
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบ
จอโปรเจ็คเตอร -การทํางานมีประสิทธิภาพ
กอง
1 เครื่อง
วิชาการ
-มีเครื่องมือที่ทันสมัย

-เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

-จัดซื้อจอโปรเจ็คเตอร
ขนาด 70*70 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

-เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

-จัดซื้อจอแสดงภาพแบบแอลอีดี
ขนาด 3*2 cm จํานวน 1 เครื่อง

480,000

-

-

-จอแสดงภาพ -การทํางานมีประสิทธิภาพ
แบบแอลอีดี -มีเครื่องมือที่ทันสมัย
1 เครื่อง

กอง
วิชาการ

-เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

-จัดชื้อกลองบันทึกวีดีโอ
จํานวน 1 เครื่อง

30,000

-

-

-กลองบันทึก -การทํางานมีประสิทธิภาพ
วีดีโอ 1 เครื่อง -มีเครื่องมือที่ทันสมัย

กอง
วิชาการ

204 โครงการจัดซื้อครุภัณฑตูเย็น

-เพื่อใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพ

-จัดซื้อตูเย็น ความจุ 6 คิวบิกฟุต 1 ตู
-จัดซื้อตูเย็น ความจุ 6 คิวบิกฟุต 1 ตู

15,000
15,000

-

-

-ตูเย็น 2 ตู

205 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

-เพื่อความสะดวกสบาย
ในการทํางาน

-จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 10 ตัว
-จัดซื้อโตะทํางานและเกาอี้ 2 ชุด
-จัดซื้อโตะทํางานและเกาอี้ 1 ชุด
-จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน 5 ตัว

35,000
18,000
7,500
7,500

-

-

-เกาอี้
โตะทํางาน
สํานักงาน

จอโปรเจ็คเตอร
202 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

จอแสดงภาพแบบแอลอีดี
203 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

กลองบันทึกวีดีโอ

โตะ เกาอี้ สํานักงาน
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-การทํางานมีประสิทธิภาพ สวัสดิการ

สาธารณสุข

-ผูปฎิบัติงานไดรบั
ความสะดวกสบาย
ในการทํางาน

กองชาง
วิชาการ
สํานักปลด
สาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
3.4 แนวทางการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน
ที่

โครงการ

206 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

โทรทัศนแบบแอลอีดี 32 นิ้ว
207 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

เครื่องคอมพิวเตอร

208 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

ตูเก็บเอกสาร

209 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

เครื่องตัดหญาแบบรถเข็น

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

-เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

-จัดซื้อโทรทัศนแบบ led 32 นิ้ว 1 เครื่อง
-จัดซื้อโทรทัศนแบบ led 32 นิ้ว 1 เครื่อง
-จัดซื้อโทรทัศนแบบ led 32 นิ้ว 1 เครื่อง
-เพื่อใหการปฏิบัติงานมี -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่อง
ประสิทธิภาพมากขึ้น
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง
-เพื่อใชเก็บเอกสารตางๆ -จัดซื้อตูเหล็กเลื่อนกระจก 5 ฟุต 3 หลัง
-จัดซื้อตูเหล็กบานปด 2 หลัง
-จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน 2 บาน 2 หลัง
-จัดซื้อตูเหล็ก 4 ชั้น 2 หลัง
-จัดซื้อตูเหล็กบานเปด 2 บาน 2 หลัง
-เพื่อใชตัดหญาในเขต ทต. -จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบรถเข็น 2 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบรถเข็น 2 เครื่อง
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2560
(บาท)
15,700
15,700
15,700

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

50,000
65,000
50,000
50,000

-

20,000
8,000
14,000
11,000
5,000
26,000
50,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
กองศึกษา
งานปองกัน

-โทรทัศนแบบ
Led 32 นิ้ว
3 เครื่อง

-มีเครื่องมือที่ครบและ
ทันสมัย

-

-คอมพิวเตอร
5 เครื่อง

การทํางานมีประสิทธิภาพ สวัสดิการ
-มีเครื่องมือที่ครบและ สาธารณสุข
กองวิชาการ
ทันสมัย

-

-

-ตูเหล็ก
11 หลัง

-

-

-เครื่องตัดหญา -เพื่อใชตัดหญาในเขต
แบบรถเข็น เทศบาล
4 เครื่อง

ปองกัน

-เอกสารมีความเปน
ระเบียบและไมสูญหาย

การศึกษา
กองชาง
สวัสดิการ
กองวิชาการ
สาธารณสุข
สาธารณสุข
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
3.4 แนวทางการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

210 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ในการทํางาน

211 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

เครื่องตัดหญา
212 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

213 โครงการจัดซื้อเครื่องเติม

อากาศแบบกังหันตีน้ํา

-เพื่อใหมีเครื่องมือ
ในการตัดหญา
-เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

-เพื่อแกไขปญหาน้ําเสีย
ชุมชน

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

2560
(บาท)
7,000
12,000
20,000
30,000

-จัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 1 เครื่อง
-จัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 1 เครื่อง
-จัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 1 เครื่อง
-จัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 1 เครื่อง
พรอม แflash
-จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย 5 เครื่อง 30,000
-จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย 1 เครื่อง 13,000
-จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอออน 20 เครื่อง
110,000
22,900
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 1 เครื่อง
50,000
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 2 เครื่อง
50,000
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 2 เครื่อง
22,900
-จัดซื้อเครื่อคอมพิวเตอรงโนตบุค 1 เครื่อง
30,000
-จัดซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ํา
จํานวน 1 เครื่อง
60,000
-จัดซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ํา
จํานวน 2 เครื่อง
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2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

-

-

หนวยงาน
ที่
ตัวชี้วัด
รับผิดชอบ
-กลองถายภาพ เปนการเพิ่มประสิทธิภาพ สํานักปลัด
ระบบดิจิตอล ในการทํางาน
กองชาง
4 เครื่อง
สวัสดิการ
วิชาการ

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

-เครื่องตัดหญา เปนการเพิ่มประสิทธิภาพ กองชาง
แบบสายสะพาย ในการทํางาน
กองศึกษา
26 เครื่อง
สาธารณสุข
-เครื่องโนตบุค การทํางานมีประสิทธิภาพ กองศึกษา
กองชาง
5 เครื่อง
-มีเครือ่ งมือที่ครบและ
สาธารณสุข
ทันสมัย
สํานักปลัด
เครื่องเติม
อากาศแบบ
กังหันตีน้ํา
3 เครื่อง

-แกไขปญหาน้ําเสียชุมชน สาธารณสุข
ปองกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
3.4 แนวทางการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน
โครงการ

ที่

214 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

เครื่องปริ๊นเตอร

วัตถุประสงค
-เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
ผูปฏิบัติงานมีเครื่องมือที่ครบ
และทันสมัย

215 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

เครื่องปรับอากาศ

216 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

ผาเต็นท

-เพื่อใหผูมาใชบริการไดรับ
ความสะดวกสบาย

-เพื่อใชบริการชุมชน
ในการจัดกิจกรรมตางๆ

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย
-จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร 2 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร 1 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร 1 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร 2 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร 1 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร 1 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร 1 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง
-จัดซื้อครุภณ
ั ฑเต็นทผาใบ
จํานวน 10 ผืน
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ตัวชี้วัด

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
การทํางานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัด
-มีเครื่องมือที่ครบและ กองศึกษา
สาธารณสุข
ทันสมัย
กองคลัง
ธนานุบาล
กองวิชาการ
สวัสดิการ

ผลลัพธที่คาดวาจะ
ไดรับ

2560
(บาท)
18,000
25,000
9,000
27,000
9,000
7,900
7,900

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

36,000
54,000
54,000
144,000

-

-

-เครื่อง
ปรับอากาศ
9 เครื่อง

-ผูที่มาใชบริการไดรบั
ความสะดวกสบาย

งานปองกัน
สวัสดิการ
กองศึกษา
สาธารณสุข

80,000

-

-

-ผาเต็นท
10 ผืน

-ชุมชนไดรับความ
สะดวกสบายในการจัด
กิจกรรม

กองชาง

-เครื่อง
ปริ๊นเตอร
8 เครื่อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใชประโยชนอยางยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว
4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว
4.1 แนวทางการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลอยางถูกวิธี
ที่

โครงการ

217 โครงการติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย

ตลาดสด ทต.กุมภวาป

218 โครงการปรับปรุงบอพักขยะ

ในตลาดสด
219 โครงการจางเหมาทิ้ง

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

-ติดตั้งถังเกรอะแบบเติมอากาศ
ความจุ 3000 ลิตร 1 ถังและถังบําบัด
น้ําเสียแบบเติมอากาศความจุ 3,000
ลิตร 1 ถัง พรอมบอพัก คสล. พรอม
ฝาปด กวาง 1 ม. ลึก 1.2 ม. 2 บอ
-ซอมแซมบอพักขยะใหไดมาตรฐาน 200,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

200,000

200,000

-ปรับปรุงบอพัก -บอพักขยะถูกสุขลักษณะ
ขยะในตลาดสด และไดมาตรฐาน

กอง
สาธารณสุข

-เพื่อกําจัดขยะ

-จางเหมากําจัดขยะ

500,000

500,000

500,000

-มีการจางเหมา -เศษขยะในทอระบายน้ํา
ทิ้งขยะมูลฝอย ไมอุดตัน
และฝงกลบ

กอง
สาธารณสุข

-เพื่อจางเหมาจัดเก็บขยะ

-จางเหมาจัดเก็บขยะในเขตเทศบาล

800,000

800,000

800,000

-มีการจางเหมา -จางเหมาจัดเก็บขยะ
จัดเก็บขยะ
ในเขตเทศบาล
มูลฝอย

กอง
สาธารณสุข

-เพื่อบําบัดน้ําเสียภายใน
ตลาดสด ทต.กุมภวาป

-เพื่อปรับปรุงบอพักขยะ
ใหถูกสุขลักษณะ

2560
(บาท)
400,000

ขยะมูลฝอยและฝงกลบ
220 โครงการจางเหมาจัดเก็บ

หนวยงาน
ที่
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
รับผิดชอบ
-ติดตั้งถังบําบัด -น้ําเสียที่เกิดในตลาดสดไดรับ กอง
น้ําเสียตลาดสด การบําบัดน้ําเสียกอนปลอย สาธารณสุข
ทต.กุมภวาป
ลงสูทอระบายน้ําสาธารณะ

ขยะมูลฝอย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว
4.1 แนวทางการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลอยางถูกวิธี
โครงการ

ที่

221 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ

ในชุมชน

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

2560
(บาท)
100,000

-เพื่อใหประชาชนมีความรู
-มีการคัดแยกขยะในชุมชน
ความเขาใจ ในการจัดการขยะ

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
-ขยะไดรับการ
คัดแยก

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
-ประชาชนมีความรู ความ
เขาใจ ในการจัดการขยะ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข

4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว
4.2 แนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะและสถานทองเที่ยว
โครงการ

ที่

222 โครงการหนองสวย น้ําใส

วัตถุประสงค
-เพื่อพัฒนาหนองน้ําใหสวย
สะอาด

223 โครงการขุดลอกลํารางสาธารณะ -เพื่อกักเก็บน้ํา ไวเพื่อ

หมู 1

การเกษตร

เปาหมาย
-พัฒนาหนองน้ําใหสวยสะอาด

-ขุดลอกลํารางสาธารณะ
ความกวาง 8 ม. ลึก 2 ม.
ความยาว 600 ม.

งบประมาณและที่มา
2560
(บาท)
30,000

2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
30,000

378,000

-

-
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ตัวชี้วัด
-หนองน้ําไดรับ
การพัฒนาให
สวย สะอาด

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ
-พัฒนาหนองน้ําใหสวย
สะอาด

-ขุดลอกลําราง -กักเก็บน้ํา ไวเพื่อ
สาธารณะ หมู 1 การเกษตร

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุข
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลตําบลกุมภวาป
4. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว
4.2 แนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะและสถานทองเที่ยว
โครงการ

ที่

224 โครงการขุดลอกพรอมปรับปรุง

ภูมิทัศนหนองแวงใน หมู 13
225 โครงการกอสรางสวนสุขภาพ

หมู 9

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เปาหมาย

2560
(บาท)
-ปรับปรุงภูมิทัศนหนองแวงใน -ขุดลอกพรอมปรับปรุงภูมิทัศน 18,000,000

ใหเปนสวนสาธารณะ

หนองแวงใน

-เพื่อสนับสนุนทองถิ่นและ
ชุมชนใหมีสวนรวมในการ
พัฒนาสวนสาธารณะ

-กอสรางสวนสุขภาพพรอม
ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย

630,000

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองชาง

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

-ขุดลอกพรอม -ปรับปรุงภูมิทัศนใหสะอาด
ปรับปรุงภูมิทัศน และสวยงาม
หนองแวงใน
-กอสรางสวน
สุขภาพ หมู 9

-ประชาชนมีที่ออกกําลังกาย
และมีสุขภาพแข็งแรง

กองชาง

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดย เทศบาลตําบลกุมภวาป อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
ตามกรอบการประสานที่กําหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัดอุดรธานี
ที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดงานประเพณีแขงขันเรือยาว
ชิงถวยพระราชทานฯ

งบประมาณ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ป 2560

ป 2561

ป 2562

รวม

2,000,000

องคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี

2,000,000

2,000,000

2,000,000

6,000,000
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สรุปบัญชีโครงการพัฒนา
แผนสามป ( พ.ศ. 2560 - 2562 ) เทศบาลตําบลกุมภวาป
ยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.1 สงเสริม สนับสนุนระบบสังคมสงเคราะหและสวัสดิการ
1.2 สงเสริม อนุรักษ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิน่
1.3 สงเสริม สนับสนุน กีฬาและนันทนาการ
1.4 สงเสริมและพัฒนามาตรฐานการศึกษาใหมีคุณภาพ
1.5 พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพอนามัย
1.6 สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ
1.7 สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับชุมชน
รวม
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 พัฒนาเสนทางคมนาคม
2.2 พัฒนาระบบไฟฟาและประปา
รวม

ป 2560
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2561
ป 2562
รวม 3 ป
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

10
14
6
6
11
13
3

13,222,000
3,010,000
195,000
4,408,500
790,000
470,000
886,000

7
12
5
1
11
8
3

14,132,000
3,000,000
190,000
10,000
790,000
410,000
886,000

7
12
5
1
11
8
3

15,092,000
3,000,000
190,000
10,000
790,000
410,000
886,000

24
38
16
8
33
29
9

42,446,000
9,010,000
575,000
4,428,500
2,370,000
1,290,000
2,658,000

63

22,981,500

47

19,418,000

47

20,378,000

157

62,777,500

60
7

98,678,000
16,850,000

-

-

-

-

60
7

98,678,000
16,850,000

67

115,528,000

-

-

-

-

67

115,528,000
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สรุปบัญชีโครงการพัฒนา
แผนสามป ( พ.ศ. 2560 - 2562 ) เทศบาลตําบลกุมภวาป
ป 2560
ยุทธศาสตร

ป 2561

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

9

833,000

4
3
70

รวม
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และการทองเที่ยว
4.1 กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลอยางถูกวิธี
4.2 พัฒนาสวนสาธารณะและสถานทีท่ องเที่ยว
รวม
รวมทั้งสิ้น

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
3.1 สงเสริมการมีสวนรวม และสนับสนุนการเมือง การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
3.2 พัฒนาความรูแกบุคลากร
3.3 พัฒนาการบริหารการคลังและรายได
3.4 พัฒนาสถานทีป่ ฎิบัติงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน

ป 2562

รวม 3 ป

งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

7

423,000

7

423,000

23

1,679,000

400,000
450,000
15,976,000

4
3
-

400,000
450,000
-

4
3
-

400,000
450,000
-

12
9
70

1,200,000
1,350,000
15,976,000

86

17,659,700

14

1,273,000

14

1,273,000

114

20,205,000

5
4

2,000,000
19,038,000

4
1

1,600,000
30,000

4
1

1,600,000
30,000

13
6

5,200,000
19,098,000

9
225

21,038,000
177,206,500

5
66

1,630,000
22,321,000

5
66

1,630,000
23,281,000

19
357

24,298,000
222,808,500

~ 69 ~

~ 70 ~

สวนที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล ประกอบดวยกิจกรรม 3 อยาง คือ การกําหนดองคกร
ที่รับผิดชอบการติดตามประเมินผลในการนําแผนสามปไปปฏิบัติ การกําหนดวิธีการติดตามประเมินผลและ
การกําหนดหวงเวลาในการติดตามประเมินผล
1. กําหนดองคกรทีร่ ับผิดชอบ
เปนการกําหนดคณะทํางานติดตามและประเมินผล การนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติซึ่ง
เทศบาลตําบลกุมภวาป ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
กุมภวาป
2. กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามประเมินผลโครงการ โดยกําหนดรูปแบบที่จะนําไปใชใน
การติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมในแตละโครงการอยูภายใตระยะเวลาและ
งบประมาณที่กําหนดไวหรือไม และผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไวหรือไม ทั้งนี้
การติดตามเปนการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จ และไดเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว
3. การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะทํางานติดตามและประเมินผล กําหนดหวงเวลาในการติดตามผลโครงการโดยได
คํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ ทั้งนี้ควรกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ
อยางนอยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ 1 ครั้ง แลวรายงานผล
และเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปตอสภาเทศบาล ผูบริหารเทศบาล
แลวประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกุมภวาป ทราบโดย
ทั่วกัน

4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28, ขอ 29, ขอ 30 และขอ 31
ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
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(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทํา
หนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ ตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับ
การคัดเลือกอีกได
ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ หรือ
รวมดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางขอกําหนด
ขอบขาย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอ
ผูบริหารทองถิ่น
(2) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอก ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก ที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลรายงานผลการดําเนินการ ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น
(5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดย
ทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน
ขอ 31 เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม และเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความเหมาะสม
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วิธีการ / เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
1. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร หลักฐานตาง ๆ เชน
- แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 - 2561
- แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
( E-PLAN )
2. การสังเกตการณ เปนการพิจารณาการปฏิบัติงานตาง ๆ ของเทศบาลตําบลกุมภวาป
เชน
- การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรม / โครงการ
- การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของเทศบาล
- สภาพแวดลอมของสถานที่ที่ดําเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ได ขอมู ล และผลการดําเนิน งานตามแผนพัฒนาสามป ของเทศบาลตําบลกุมภวาป
สําหรับใชเปนฐานขอมูลในการกําหนดแนวทางการพัฒนา / แผนงาน / โครงการ และการจัดทําแผนพัฒนา
ในปตอไป
2. ทราบถึงผลความกาวหนาในการบริหารจัดการโครงการ ในแผนพัฒนาของเทศบาล
ตําบลกุมภวาป ที่ไดรับงบประมาณดําเนินการ
3. ปฏิบัติไดถูกตองตามระเบียบหนังสือสั่งการที่กําหนด
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ก รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถิ่น
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ข การประเมินคุณภาพแผน
การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลกุมภวาป อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี
คําชี้แจง แบบแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนาแลว
ที่

กิจกรรม

ดําเนินการ ไมดําเนินการ

1

มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

2

มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

3

มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่

4

มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

5

มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

6

มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

7

มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

8

มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล

9

มีการเปดโอกาสให ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา

10 มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาทองถิ่น
11 มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิน่ ที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น
12 มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิน่ ที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
13 มีการกําหนดจุดมุงหมาย/เปาหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิ่น
14 มีการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น
15 มีการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกครั้งหลังสิ้นปงบประมาณ
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