ประกาศเทศบาลตาบลกุมภวาปี
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒
....................................................
ตามที่เทศบาลตาบลกุมภวาปี อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ได้ดาเนินการจัดทาร่าง
แผนพั ฒ นาสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่ ม เติ ม /เปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ ๒ ตามแนวทางขั้ น ตอนของระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ และ ข้อ ๑๘ นั้น
บัดนี้ ร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ ได้ผ่านการ
พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการพัฒ นาเทศบาลตาบลกุมภวาปี ในการประชุมเพื่อพิจารณาร่า ง
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ และได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ ว เพื่อให้การบริหารจัดการและการพัฒนาเทศบาลตาบลกุมภวาปีเป็นไป
ตามเป้าหมาย และกรอบแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ได้วางไว้ ตลอดจนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ (๔)
ประกาศใช้ แผนพัฒ นาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม /เปลี่ ยนแปลง ครั้งที่ ๒ เทศบาลตาบลกุมภวาปี
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พรเทพ จวงทอง
( นายพรเทพ จวงทอง )
นายกเทศมนตรีตาบลกุมภวาปี

หลักการและเหตุผล
ในการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
เทศบาลตาบลกุมภวาปี มีภารกิจสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทาและประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 วันที่ 3
สิงหาคม 2560 ไปแล้วนั้น
เนื่องจากเทศบาลตาบลกุมภวาปี มีความจาเป็นในการเพิ่มเติม โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตาบลกุมภวาปี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอานาจหน้าที่ และเพื่อ
เป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อนาไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กาหนดให้ท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของ
ท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยให้เป็ นไปตาม
ระเบียบนี้
ข้อ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอน
การดาเนินการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตาบลกุมภวาปี จึงได้เพิ่มเติม โครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

แบบ ผ.07
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
เทศบาลตาบลกุมภวาปี อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
บาท

จานวน
โครงการ

1) ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
2
580,000
2
แผนงานสถานธนานุบาล
1
150,000
1
รวม
3
730,000
3
2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
3
330,000
3
แผนงานสาธารณสุข
8
2,198,500
8
แผนการการศึกษา
1
5,000
1
รวม
12 2,533,500 12
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
1
5,000,000
1
รวม
1 5,000,000
1

รวม 4 ปี

งบประมาณ
บาท

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
บาท

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
บาท

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
บาท

580,000
150,000
730,000

2
1
3

580,000
150,000
730,000

2
1
3

580,000
150,000
730,000

8
4
12

2,320,000
600,000
2,920,000

330,000
2,198,500
5,000
2,533,500

3
8
1
12

330,000
2,198,500
5,000
2,533,500

3
8
1
12

330,000
2,198,500
5,000
2,533,500

12
32
4
48

1,320,000
8,794,000
20,000
10,134,000

5,000,000
5,000,000

1
1

5,000,000
5,000,000

1
1

5,000,000
5,000,000

4
4

20,000,000
20,000,000
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
เทศบาลตาบลกุมภวาปี อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2561
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์

จานวน งบประมาณ
โครงการ
บาท

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
บาท

1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
แผนงานเคหะและชุมชน
2 20,000,000
2
20,000,000
รวม
2 20,000,000
2
20,000,000
รวมทั้งสิ้น
18 28,263,500 18 28,263,500

จานวน
โครงการ

2
2
18

งบประมาณ
บาท

20,000,000
20,000,000
28,263,500

จานวน
โครงการ

2
2
18

งบประมาณ
บาท

20,000,000
20,000,000
28,263,500

แบบ ผ.07

รวม 4 ปี
จานวน
โครงการ

8
8
72

งบประมาณ
บาท

80,000,000
80,000,000
113,054,000

-4บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2)
ลาดับ

1.

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม
โครงการ

รายการแก้ไข การเพิ่มเติม
หรือ รายการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลหรือความ
จาเป็นที่ต้องการแก้ไข
การเพิ่มเติมโครงการ

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรและเสริมผิว
จราจรลาดยางถนนแชแล หมู่ที่ 3

เพิ่มเติมโครงการกองช่าง

วัตถุประสงค์

- เพือ่ เป็นการอานวยความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาของประชาชน

เป้าหมาย

- ซ่อมแซมผิวจราจรที่ชารุด
- เสริมผิวจราจรลาดยางตลอดสาย

งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท
ตัวชี้วัด
ผลที่ได้คาดว่าจะได้รับ :
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
- ซ่อมแซมผิวจราจรและเสริมผิวจราจร
ลาดยางถนน จานวน 1 เส้น
- ประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา
เส้นทางคมนาคม
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บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ลาดับ
2.

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม

รายการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือ
รายการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการ
แก้ไข การเพิ่มเติมโครงการ

โครงการ

โครงการก่อสร้างรั้วโรงฆ่าสัตว์

เพิ่มเติมโครงการ

วัตถุประสงค์

-เพื่อเป็นไปตามกฎกระทรวง กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่า
สัตว์ พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาสถานที่
ปฏิบัติงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงาน

เป้าหมาย

-ก่อสร้างรั้วรอบด้านหลังโรงฆ่าสัตว์

งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท
ตัวชี้วัด :

งบประมาณ

ผลที่ได้คาดว่าจะได้รับ :

-เพื่อความปลอดภัย และป้องกัน
บุคคลภายนอกและสัตว์อื่นเข้าไปโรง
ฆ่าสัตว์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

200,000
200,000
200,000
200,000
- รั้วโรงฆ่าสัตว์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-6บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ลาดับ
3.

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม
โครงการ

รายการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือ
รายการเปลี่ยนแปลง
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้า
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

-เพื่ออานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
และประชาชนผู้มาติดต่องาน

เป้าหมาย

-ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้า
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท
ตัวชี้วัด :

งบประมาณ

ผลที่ได้คาดว่าจะได้รับ :

-เจ้าหน้าที่ และประชาชนได้รับความ
สะดวกในการทางาน และติดต่องาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

200,000
200,000
200,000
200,000
- ร้อยละ 100 ห้องน้าได้รับการ
ปรับปรุง

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการ
แก้ไข การเพิ่มเติมโครงการ
เพิ่มเติมโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาสถานที่
ปฏิบัติงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงาน

-7บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ลาดับ
4.

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม
โครงการ

รายการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือ
รายการเปลี่ยนแปลง
โครงการซ่อมแซมรางระบายน้า กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

-เพื่อซ่อมแซมรางระบายน้ากอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

-ซ่อมแซมรางระบายน้า

งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท
ตัวชี้วัด :

งบประมาณ

ผลที่ได้คาดว่าจะได้รับ :

-ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับความ
สะดวก ป้องกันน้าท่วมขัง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

100,000
100,000
100,000
100,000
- รางระบายน้ากองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการซ่อมแซม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการ
แก้ไข การเพิ่มเติมโครงการ
เพิ่มเติมโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาสถานที่
ปฏิบัติงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงาน

-8บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ลาดับ
5.

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม

รายการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือ
รายการเปลี่ยนแปลง

โครงการ

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร
สานักงานกอง สาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม

วัตถุประสงค์

-เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารให้มีความ
ปลอดภัย

เป้าหมาย

-ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารให้มีความ
ปลอดภัย

งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท
ตัวชี้วัด :

งบประมาณ

ผลที่ได้คาดว่าจะได้รับ :

-อาคารสานักงานกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีความแข็งแรงและปลอดภัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

200,000
200,000
200,000
200,000
-อาคารสานักงานกอง สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการ
แก้ไข การเพิ่มเติมโครงการ
เพิ่มเติมโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาสถานที่
ปฏิบัติงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงาน

-9บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ลาดับ
6.

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

รายการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือ
รายการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการ
แก้ไข การเพิ่มเติมโครงการ

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคาโรง เพิ่มเติมโครงการ
ฆ่าสัตว์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
-เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ให้ปลอดภัย การเมืองและการบริหาร
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาสถานที่
และได้มาตรฐาน
ปฏิบัติงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงาน
- ปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคา โรงฆ่า
สัตว์

งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท
ตัวชี้วัด :

งบประมาณ
100,000
100,000
100,000
100,000
-หลังคา โรงฆ่าสัตว์ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม

ผลที่ได้คาดว่าจะได้รับ :

-หลังคาโรงฆ่าสัตว์ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม ให้มีความปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-10บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ลาดับ
7.

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม
โครงการ

รายการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือ
รายการเปลี่ยนแปลง
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร
ตลาดสดเทศบาล ตาบลกุมภวาปี

วัตถุประสงค์

-เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารตลาด
สดเทศบาล ตาบลกุมภวาปี ให้ได้
มาตรฐาน ปลอดภัย

เป้าหมาย

-ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารตลาดสด
เทศบาล ตาบลกุมภวาปี

งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท
ตัวชี้วัด :

งบประมาณ
600,000
600,000
600,000
600,000
-อาคารตลาดสดเทศบาลตาบล
กุมภวาปีได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม

ผลที่ได้คาดว่าจะได้รับ :

-อาคารตลาดสดเทศบาล
ตาบลกุมภวาปี ได้มาตรฐาน ปลอดภัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการ
แก้ไข การเพิ่มเติมโครงการ
เพิ่มเติมโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาสถานที่
ปฏิบัติงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงาน

-11บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ลาดับ
8.

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม
โครงการ

รายการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือ
รายการเปลี่ยนแปลง
โครงการเช่าพื้นที่ตลาดสด เทศบาล
ตาบลกุมภวาปี

วัตถุประสงค์

-เช่าพื้นที่ตลาดสด เทศบาลตาบล
กุมภวาปี

เป้าหมาย

-เช่าพื้นที่ตลาดสด เทศบาลตาบล
กุมภวาปี

งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท
ตัวชี้วัด :

งบประมาณ
300,000
300,000
300,000
300,000
-การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขได้
มาตรฐาน

ผลที่ได้คาดว่าจะได้รับ :

-เช่าพื้นที่ตลาดสด เทศบาลตาบล
กุมภวาปี เพื่อให้ประชาชนได้ประกอบ
การค้า จับจ่าย ซื้อขาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการ
แก้ไข การเพิ่มเติมโครงการ
เพิ่มเติมโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขและส่งเสริม
สุขภาพอนามัย

-12บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ลาดับ
9.

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม
โครงการ
วัตถุประสงค์

รายการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือ
รายการเปลี่ยนแปลง
โครงการก่อสร้างกาแพงคอนกรีตเสริม
เหล็ก สถานธนานุบาลเทศบาลตาบล
กุมภวาปี
- เพื่อก่อสร้างกาแพงคอนกรีตเสริม
เหล็ก ในการป้องกันการสูญหายของ
ทรัพย์สินของทางราชการ

เป้าหมาย

- กาแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว
43.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท
ตัวชี้วัด :

งบประมาณ
150,000
150,000
150,000
150,000
-กาแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว
43.00 เมตร สูง 2.00 เมตร

ผลที่ได้คาดว่าจะได้รับ :

- ป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินของ
ทางราชการ
- เพื่อแสดงแนวเขตที่ชัดเจนของส่วน
ราชการ
-เพื่อป้องกันดินทรุดตัว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

สถานธนานุบาล

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการ
แก้ไข การเพิ่มเติมโครงการ
เพิ่มเติมโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1.6 สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

-13บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ลาดับ
10.

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม
โครงการ
วัตถุประสงค์

รายการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือ
รายการเปลี่ยนแปลง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
ธรรมชาติ หมู่ที่ 9
- เพื่อให้เกิดความสวยงาม
สร้างทัศนวิสัยที่ดี
- เป็นสถานที่เดินวิ่งสาหรับประชาชน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เป้าหมาย

- ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนธรรมชาติ พื้นที่
รวมประมาณ 6,400 ตารางเมตร

งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท
ตัวชี้วัด :

งบประมาณ
8,000,000
8,000,000
8,000,000
8,000,000
- สวนธรรมชาติได้รับการปรับปรุง

ผลที่ได้คาดว่าจะได้รับ :

- ภูมิทัศน์โดยทั่วไปในเขตเทศบาล
ตาบลกุมภวาปี มีความสวยงามยิ่งขึ้น
- ประชาชนสามารถใช้เป็นที่ออกกาลัง
กายพักผ่อนหย่อนใจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

กองช่าง

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการ
แก้ไข การเพิ่มเติมโครงการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ จากเดิม
630,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 4.2 การพัฒนา
สวนสาธารณะและสถานท่องเที่ยว

-14บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ลาดับ
11.

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม
โครงการ
วัตถุประสงค์

รายการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือ
รายการเปลี่ยนแปลง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแวง
นอก หมู่ที่ 3
- เพื่อให้เกิดความสวยงาม
สร้างทัศนวิสัยที่ดี
- เป็นสถานที่เดินวิ่งสาหรับประชาชน
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เป้าหมาย

- ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแวงนอก
พื้นที่รวมประมาณ 19,200 ตาราง
เมตร

งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท
ตัวชี้วัด :

งบประมาณ
12,000,000
12,000,000
12,000,000
12,000,000
- หนองแวงนอกได้รับการปรับปรุง

ผลที่ได้คาดว่าจะได้รับ :

- ภูมิทัศน์โดยทั่วไปในเขตเทศบาล
ตาบลกุมภวาปี มีความสวยงามยิ่งขึ้น
- ประชาชนสามารถใช้เป็นที่ออกกาลัง
กายพักผ่อนหย่อนใจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

กองช่าง

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการ
แก้ไข การเพิ่มเติมโครงการ
เพิ่มเติมโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 4.2 การพัฒนา
สวนสาธารณะและสถานท่องเที่ยว
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ลาดับ
12.

รายการเดิมหรือรายละเอียด
เดิม
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท
ตัวชี้วัด
ผลที่ได้คาดว่าจะได้รับ :

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

รายการแก้ไข การเพิ่มเติม
หรือ รายการเปลี่ยนแปลง
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอาเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี อุดหนุนท้องถิ่น
อาเภอกุมภวาปี
เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยใช้เป็นสถานที่กลางเพื่อเป็นศูนย์รวบรวม
ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนการ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท
ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับความช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ
ศูนย์ปฏิบัติการฯ สามารถให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านสาธารณภัย
2. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
3. ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
4. ด้านอื่นๆ
สานักปลัดเทศบาล

เหตุผลหรือความ
จาเป็นที่ต้องการแก้ไข
การเพิ่มเติมโครงการ
เพิ่มเติมโครงการ
ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอานาจหน้าที่ของ
อปท. พ.ศ. 2560
ข้อ 19 และเพื่อปฏิบัติ
ตามประกาศกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
เรื่องหลักเกณฑ์วิธี
การปฏิบัติงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การเมืองและการบริหาร
กลยุทธ์ที่ 3.2 การพัฒนา
ความรู้แก่บุคลากร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางาน

-16บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ลาดับ
13.

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม
โครงการ

วัตถุประสงค์

รายการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือรายการ เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลง
แก้ไข การเพิ่มเติมโครงการ

โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน เปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจากเพิ่ม
การดาเนินงานของอสม. ตามแนวทาง งบประมาณ
โครงการพระราชดาริ ด้านสาธารณสุข จากเดิม 210,000 บาท เพิ่มอีก
จานวน 70,000 บาท รวม
-เพื่อสนับสุนนการทางานของอสม. 14 280,000 บาท

ชุมชน
เป้าหมาย

-ประชาชนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาสุขภาพ รวมทั้งการบริการ
สาธารณสุขที่ดี

งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท
ตัวชี้วัด :

งบประมาณ
280,000
280,000
280,000
280,000

- อสม.และประชาชน ร้อยละ 100
ได้รับการสนับสนุนตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริ ด้านสาธารณสุข

ผลที่ได้คาดว่าจะได้รับ :

-เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพ รวมทั้งการบริการสาธารณสุข
ที่ดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพ
ชีวิต
กลยุทธ์ที่ 1.6 พัฒนาการ
ให้บริการด้านสาธารณสุขและ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย

-17บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ลาดับ
14.

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม
โครงการ

รายการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือ
รายการเปลี่ยนแปลง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

วัตถุประสงค์

-ใช้ในงานราชการ

เป้าหมาย

-รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,000
ซีซี จานวน 1 คัน ราคา 729,000 บาท
-รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จานวน
1 คัน ราคา 50,500 บาท

งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท
ตัวชี้วัด :

งบประมาณ

779,500
779,500
779,500
779,500
- รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,000
ซีซี จานวน 1 คัน
-รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จานวน
1 คัน

ผลที่ได้คาดว่าจะได้รับ :

-ใช้ในงานราชการ อานวยความสะดวก
ในการทางาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการ
แก้ไข การเพิ่มเติมโครงการ
เพิ่มเติมโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาสถานที่
ปฏิบัติงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงาน

-18บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ลาดับ
15.

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม
โครงการ

รายการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือ
รายการเปลี่ยนแปลง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้
สานักงาน

วัตถุประสงค์

-เพื่อความสะดวกในการทางาน

เป้าหมาย

-จัดซื้อโต๊ะทางาน 1 ตัว
-จัดซื้อเก้าอี้ปรับระดับ 3 ตัว

งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท
ตัวชี้วัด :

งบประมาณ
19,000
19,000
19,000
19,000
-โต๊ะและเก้าอี้ทางานครบถ้วน

ผลที่ได้คาดว่าจะได้รับ :

-ได้รับความสะดวกในการทางาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการ
แก้ไข การเพิ่มเติมโครงการ
เพิ่มเติมโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาสถานที่
ปฏิบัติงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงาน

-19บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ลาดับ
16.

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม
โครงการ

วัตถุประสงค์

รายการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือ
รายการเปลี่ยนแปลง
โครงการจัดทาป้ายบอกสถานที่
ราชการและสถานที่สาคัญในเขต
เทศบาลตาบลกุมภวาปี

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการ
แก้ไข การเพิ่มเติมโครงการ
เพิ่มเติมโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
การเมืองและการบริหาร
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาสถานที่
-เพื่อจัดทาป้ายบอกสถานที่ราชการ
และสถานที่สาคัญในเขตเทศบาลตาบล ปฏิบัติงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงาน
กุมภวาปี

เป้าหมาย

-ป้ายบอกสถานที่ราชการและสถานที่
สาคัญ จานวน 2 ป้าย

งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท
ตัวชี้วัด :

งบประมาณ
150,000
150,000
150,000
150,000
-ป้ายบอกสถานที่ราชการและสถานที่
สาคัญ จานวน 2 ป้าย

ผลที่ได้คาดว่าจะได้รับ :

-อานวยความสะดวกแก่ประชาชนและ
ผู้มาติดต่อราชการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

กองวิชาการและแผนงาน

-20บัญชีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ลาดับ
17.

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม
โครงการ

รายการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือ
รายการเปลี่ยนแปลง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
ปริ๊นเตอร์

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการ
แก้ไข การเพิ่มเติมโครงการ
เพิ่มเติมโครงการ

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
- เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ การเมืองและการบริหาร
มากยิ่งขึ้น และผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือ กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาสถานที่
ปฏิบัติงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ที่ครบและทันสมัย
เครื่องใช้สานักงาน
- จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ 1 เครื่อง

งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท
ตัวชี้วัด :

งบประมาณ
5,000
5,000
5,000
5,000
- เครื่องปริ๊นเตอร์ จานวน 1 เครื่อง

ผลที่ได้คาดว่าจะได้รับ :

- การทางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และผู้ปฏิบัติงานมีเครื่องมือที่ครบและ
ทันสมัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

กองการศึกษา

วัตถุประสงค์
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ลาดับ
18.

รายการเดิมหรือรายละเอียดเดิม
โครงการ
วัตถุประสงค์

รายการแก้ไข การเพิ่มเติม หรือ
รายการเปลี่ยนแปลง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
เสียงห้องประชุมสภา
- จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภา

เป้าหมาย

- จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมสภา
จานวน 1 ชุด

งบประมาณ
พ.ศ. 2561 : - บาท
พ.ศ. 2562 : - บาท
พ.ศ. 2563 : - บาท
พ.ศ. 2564 : - บาท
ตัวชี้วัด :

งบประมาณ
150,000
150,000
150,000
150,000
- เครื่องเสียงห้องประชุมสภา
จานวน 1 ชุด

ผลที่ได้คาดว่าจะได้รับ :

- การทางานมีประสิทธิภาพมี
เครื่องมือที่ครบและทันสมัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

สานักปลัดเทศบาล

เหตุผลหรือความจาเป็นที่ต้องการ
แก้ไข การเพิ่มเติมโครงการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ จากเดิม
50,000 บาท เพิ่ม 100,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหาร
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาสถานที่
ปฏิบัติงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องใช้สานักงาน

บัญชีเพิ่มเติมโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
ได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1. โครงการซ่อมแซมผิวจราจร
และเสริมผิวจราจร
ลาดยางถนนแชแล หมู่ที่ 3

- เพือ่ เป็นการอานวย
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาของ
ประชาชน

- ซ่อมแซมผิวจราจร
ที่ชารุด
- เสริมผิวจราจรลาด
ยางตลอดสาย

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

- ซ่อมแซมผิว - ประชาชนที่สัญจร
จราจรและเสริม ไป-มา ได้รับความ
ผิวจราจร
สะดวกและปลอดภัย
ลาดยางถนน
จานวน 1 เส้น

กองช่าง

-23แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
3.4 กลยุทธ์ การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงาน แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
ได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2. โครงการก่อสร้างรั้วโรงฆ่า
สัตว์

3. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ห้องน้า กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-เพื่อเป็นไปตาม
กฎกระทรวง กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการตั้ง
โรงฆ่าสัตว์ โรงพัก
สัตว์ และการฆ่าสัตว์
พ.ศ. 2555
-เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่
และประชาชนผู้มา
ติดต่องาน

-ก่อสร้างรั้วรอบ 200,000 200,000 200,000 200,000 - รั้วโรงฆ่าสัตว์
ด้านหลังโรงฆ่าสัตว์

-ปรับปรุง ซ่อมแซม
ห้องน้า กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

200,000 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละ 100
ห้องน้าได้รับ
การปรับปรุง

-เพื่อความปลอดภัย
และป้องกัน
บุคคลภายนอกและ
สัตว์อื่นเข้าไปโรง
ฆ่าสัตว์

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

-เจ้าหน้าที่ และ
กอง
ประชาชนได้รับความ สาธารณสุข
สะดวกในการทางาน
และ
และติดต่องาน
สิ่งแวดล้อม

-24รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
3.4 กลยุทธ์ การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงาน แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4. โครงการซ่อมแซมรางระบาย
น้า กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

5. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม

-เพื่อซ่อมแซมราง
ระบายน้า
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

-เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารสานักงานกอง สาธารณสุข อาคารให้มีความ
และสิ่งแวดล้อม
ปลอดภัย

-ซ่อมแซมรางระบาย 100,000 100,000 100,000 100,000 - รางระบายน้า
น้า
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ได้รับการ
ซ่อมแซม
-ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารให้มีความ
ปลอดภัย

แบบ ผ. 01

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
- ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ได้รับความ
สะดวก ป้องกันน้า
ท่วมขัง

200,000 200,000 200,000 200,000 -อาคารสานักงาน -อาคารสานักงานกอง
กอง สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีความ
แข็งแรงและปลอดภัย

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 01

-25รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
3.4 กลยุทธ์ การพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงาน แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

6. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
หลังคาโรงฆ่าสัตว์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซม ให้
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

- ปรับปรุง ซ่อมแซม
หลังคา โรงฆ่าสัตว์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด

100,000 100,000 100,000 100,000 -หลังคา โรงฆ่า
สัตว์ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
-หลังคาโรงฆ่าสัตว์
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม ให้มีความ
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

-26รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
3.4 กลยุทธ์ การพัฒนาการสถานที่ปฏิบัติงาน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สานักงาน แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

7. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารตลาดสดเทศบาล ตาบล
กุมภวาปี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซม อาคาร
ตลาดสดเทศบาล
ตาบลกุมภวาปี ให้
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย

-ปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคารตลาดสด
เทศบาล ตาบล
กุมภวาปี

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

แบบ ผ. 01

ตัวชี้วัด

600,000 600,000 600,000 600,000 -อาคารตลาด
สดเทศบาล
ตาบลกุมภวาปี
ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
-อาคารตลาดสด
เทศบาล
ตาบลกุมภวาปี
ได้มาตรฐาน
ปลอดภัย

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

-27รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.5 กลยุทธ์ พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพอนามัย แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

8. โครงการเช่าพื้นที่ตลาดสด
เทศบาลตาบลกุมภวาปี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

-เช่าพื้นที่ตลาดสด -เช่าพื้นที่ตลาดสด
เทศบาลตาบล
เทศบาลตาบล
กุมภวาปี
กุมภวาปี

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด

300,000 300,000 300,000 300,000 -การบริหาร
จัดการด้าน
สาธารณสุขได้
มาตรฐาน

แบบ ผ. 01

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
-เช่าพื้นที่ตลาดสด
เทศบาลตาบล
กุมภวาปี เพื่อให้
ประชาชนได้
ประกอบการค้า
จับจ่าย ซื้อขาย

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

-28รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.6 กลยุทธ์ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แผนงานสถานธนานุบาล
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9. โครงการก่อสร้างกาแพง
- เพื่อก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานธนานุ กาแพงคอนกรีต
บาลเทศบาลตาบลกุมภวาปี
เสริมเหล็ก ในการ
ป้องกันการสูญ
หายของทรัพย์สิน
ของทางราชการ

เป้าหมาย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด

- กาแพงคอนกรีต
150,000 150,000 150,000 150,000 -กาแพง
เสริมเหล็ก ยาว
คอนกรีตเสริม
43.00 เมตร สูง 2.00
เหล็ก ยาว
เมตร
43.00 เมตร สูง
2.00 เมตร

แบบ ผ. 01

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
- ป้องกันการสูญหาย
ของทรัพย์สินของ
ทางราชการ
- เพื่อแสดงแนวเขตที่
ชัดเจนของส่วน
ราชการ
-เพื่อป้องกันดินทรุด
ตัว

สถาน
ธนานุบาล

แบบ ผ. 01

-29รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 4.2 การพัฒนาสวนสาธารณะและสถานท่องเที่ยว แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

10. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
ธรรมชาติ หมู่ที่ 9

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561
(บาท)

- เพื่อให้เกิดความ
สวยงาม
สร้างทัศนวิสัยที่ดี
- เป็นสถานที่เดิน
วิ่งสาหรับ
ประชาชน
- ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

- ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนธรรมชาติ พื้นที่
รวมประมาณ 6,400
ตารางเมตร

8,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท) (บาท)
8,000,000

8,000,000

2564
(บาท)
8,000,000

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

- สวนธรรมชาติ - ภูมิทัศน์โดยทั่วไป
ได้รับการ
ในเขตเทศบาลตาบล
ปรับปรุง
กุมภวาปี มีความ
สวยงามยิ่งขึ้น
- ประชาชนสามารถ
ใช้เป็นที่ออกกาลัง
กายพักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

-30รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 4.2 การพัฒนาสวนสาธารณะและสถานท่องเที่ยว แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง - เพื่อให้เกิดความ
แวงนอก หมู่ที่ 3
สวยงาม
สร้างทัศนวิสัยที่ดี
- เป็นสถานที่เดิน
วิ่งสาหรับ
ประชาชน
- ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

เป้าหมาย
- ปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองแวงนอก พื้นที่
รวมประมาณ
19,200 ตารางเมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

แบบ ผ. 01

ตัวชี้วัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

- หนองแวงนอก - ภูมิทัศน์โดยทั่วไป
ได้รับการ
ในเขตเทศบาลตาบล
ปรับปรุง
กุมภวาปี มีความ
สวยงามยิ่งขึ้น
- ประชาชนสามารถ
ใช้เป็นที่ออกกาลัง
กายพักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

