แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
((พ.ศ.2561 – 2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561พ

องค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง
อาเภอบางไทร จังหวัดระนครศรีอยุธยา



คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่ง “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
กาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอี ยด
แผนงาน โครงการพัฒ นา ที่จั ดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ล ะปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561 – 2564) พร้อมทั้งดาเนินการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการไปจัดทาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง ได้ทราบปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น เพิ่มเติม และปัญหา ความต้อ งการมิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
ข้อ 4 และข้อ 22 องค์การบริหารส่วนตาบลกระแชงจึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี่ (พ.ศ. 2561 –
2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เพื่อให้ปัญหา ความต้องการของประชาชนได้นาไปสู่การปฏิบัติ
แก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง

องค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง

สารบัญ
หน้า
หลักการและเหตุผล
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ01)
รายละเอียดโครงการพัฒนาสาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน (แบบ ผ02)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ07)
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ08)
ภาคผนวก
-ประกาศเรื่องใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561

1
2-33
34-37
38-40
41-42

หลักการและเหตุผลความจาเป็นประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 25 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ รายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติใ ห้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ ปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง ได้รับทราบปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มเติม ซึ่งปัญหา ความต้องการดังกล่าวมิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของประชาชนอย่างแท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จึงมีความจาเป็นต้องเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 1 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ข้อ
22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้
โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพั ฒ นาท้ องถิ่ นและประชาคมท้อ งถิ่ น พิจ ารณาร่ างแผนพั ฒ นาท้อ งถิ่ นสี่ ปี ที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาในการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้
ดาเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่

แบบ ผ.01
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561– 2564) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1
ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลกระแชง

ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชุนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1แผนงานการก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง สายบ้าน
นายบุญธรรม หมู่ 3 ต.กระแชง

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสาย

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

บ้านนายบุญธรรม หมู่ 3

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
150,000

150,000

ต.กระแชง

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

150,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

คมนาคมจานวน

ความสะดวกในการ

30 ครัวเรือน

คมนาคม

สายบ้านนางระเบียบ ถึง

100,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

บ้านนายชิด ภูโ่ ค หมู่ 4

คมนาคมจานวน

ความสะดวกในการ

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว

ต.กระแชง

30 ครัวเรือน

คมนาคม

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อเนื่องสายเข้า

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ถนน คสล.ต่อเนื่อง

ครัวเรือนที่ได้รับ

ชุมชน หมู่ 5 ต.กระแชง จานวน 3 แห่ง

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

สายเข้าหมู่ 5 ต.กระแชง

ความสะดวกใน

- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

คมนาคมจานวน

ความสะดวกในการ

30 ครัวเรือน

คมนาคม

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง สายบ้าน
นางระเบียบ ถึง บ้านนายชิด ภูโ่ ค หมู่ 4
ต.กระแชง

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง

100,000

250,000

250,000

100,000

250,000

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อ
ระบายน้า สายข้างวัดโบสถ์ หมู่ 1ต.ช้างน้อย

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ถนน คสล.พร้อมฝังท่อ

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

ระบายน้า สายข้างวัดโบสถ์

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว

หมู่ 1 ต.ช้างน้อย

450,000

450,000

450,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

- ประชาชนในหมู่บา้ น

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

และใกล้เคียงได้รับ

- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

คมนาคมจานวน

ความสะดวกในการ

30 ครัวเรือน

คมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

5 โครงการซ่อมแซมและขยายไหล่ทางถนน
คลองควาย หมู่ 4 ต.ช้างน้อย

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ซ่อมแซมและขยายไหล่ทาง
ถนนคลองควาย หมู่ 4

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

200,000

ต.ช้างน้อย

ระบายน้า (สายเลียบคลองโรงเจ้า ) หมู่ 5
ต.ช้างน้อย

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ถนน คสล.พร้อมวาง

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

ท่อระบายน้า (สายเลียบคลอง

300,000

300,000

โรงเจ้า) หมู่ 5 ต.ช้างน้อย

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว
7 โครงการปรับปรุงระบบประตูระบายน้า
คลองกระแชง หมู่ 2 ต.กระแชง

200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน
คมนาคมจานวน
20 ครัวเรือน

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

- เพือ่ ปรับปรุงการระบายน้้า

ปรับปรุงระบบประตูระบายน้า

ให้สะดวกและรวดเร็ว

คลองกระแชง หมู่ 2ต.กระแชง

300,000

300,000

300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกในการ
- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกในการ

20 ครัวเรือน

คมนาคม

การระบายน้า

กองช่าง

คมนาคม

คมนาคมจานวน
300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

-ลดปัญหาน้้าท่วมขัง

กองช่าง

กองช่าง

และน้้าระบายได้สะดวก
ขึน้

จานวน30 ครัวเรือน
8 โครงการวางท่อระบายน้า บริเวณศาลพ่อปู่
ต้นสะตือ หมู่ 3 ต.ช้างน้อย

- เพือ่ ปรับปรุงการระบายน้้า

วางท่อระบายน้า บริเวณศาล

ให้สะดวกและรวดเร็ว

พ่อปูต่ ้นสะตือ หมู่ 3

300,000

300,000

300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การระบายน้า

ต.ช้างน้อย

-ลดปัญหาน้้าท่วมขัง

กองช่าง

และน้้าระบายได้สะดวก
ขึน้

จานวน 20ครัวเรือน
9 โครงการถมดินพร้อมลงลูกรังลานเอนก
ประสงค์เพือ่ ผู้ประสพอุทกภัย หมู่ 1
ต.กระแชง
10 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้าบริเวณ
ซอยบ้าน นางราตรี แก้วพูลศรี หมู่ 2
ต.กระแชง

- เพือ่ ประชาชนหมู่ 1 จะใช้

ถมดินพร้อมลงลูกรังลาน

เป็นสถานที่อพยพตอนเกิด
ภาวะอุทุกภัย

เอนกประสงค์ หมู่ 1

- เพือ่ ปรับปรุงการระบายน้้า

ประตูระบายน้า

ให้สะดวกและรวดเร็ว

บริเวณซอยบ้านนางราตรี

500,000

500,000

30 ครัวเรือน

ตาบลกระแชง

แก้วพูลศรี หมู่ 2 ต.กระแชง

500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์จานวน

200,000

200,000

200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การระบายน้า
จานวน 30ครัวเรือน

- ประชาชนในหมู่บา้ น
ได้ใช้ประโยช์ตอนเกิด

กองช่าง

อุทกภัย
-ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
และน้้าระบายได้สะดวก
ขึน้

กองช่าง

ที่

โครงการ

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง สาย
ชลประทาน เชื่อมถนนศรีมงคล หมู่ 3
ต.กระแชง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง สาย

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

ชลประทาน เชื่อมถนนศรี

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000

300,000

มงคล หมู่ 3 ต.กระแชง

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว
12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.จาก
บ้านนางทวี ทรงสุภาพ ถึง สะพานข้ามคลอง
บ้านนางลาวัลย์ หมู่ 4 ต.กระแชง
13 โครงการถมดินพร้อมลงลูกรัง ซอยบ้านนาย
สิริ ศินสุทธิ์ หมู่ 5 ต.กระแชง

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

หน้าบ้านนางเรณู หน้าบ้าน น.อ.สารวยและ

ความสะดวกในการ

30 ครัวเรือน

คมนาคม

500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

จากบ้านนางทวี ทรงสุภาพ ถึง
สะพานข้ามคลองบ้านนาง

คมนาคมจานวน

ความสะดวกในการ

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว

ลาวัลย์ หมู่ 4 ต.กระแชง

30 ครัวเรือน

คมนาคม

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ถมดินพร้อมลงลูกรัง ซอยบ้าน

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

นายสิริ ศินสุทธิ์ หมู่ 5

500,000

200,000

500,000

200,000

200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์จานวน
30 ครัวเรือน

ต.กระแชง
วางท่อระบายน้า 3 จุด บริเวณ

ให้สะดวกและรวดเร็ว

หน้าบ้านนางเรณู หน้าบ้าน

150,000

150,000

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

คลองวัว หมู่ 4 ต.ช้างน้อย

บริเวณทางเข้าประปา หมู่ 5 ต.ช้างน้อย

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ถนนดินผิวจราจรลูกรัง

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

บริเวณทางเข้าประปา หมู่ 5

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว

- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ความสะดวกในการ

ต.ช้างน้อย

-ลดปัญหาน้้าท่วมขัง

กองช่าง

และน้้าระบายได้สะดวก
ขึน้

จานวน20ครัวเรือน
200,000

200,000

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว
16 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง

150,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การระบายน้า

น.อ.สารวยและหน้าบ้านนายสิงห์
หมู่ 3 ต.ช้างน้อย

หมู่ 4 ตาบลช้างน้อย

- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

คมนาคม

- เพือ่ ปรับปรุงการระบายน้้า

หน้าบ้านนายสิงห์ หมู่ 3 ต.ช้างน้อย
15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.คลองวัว

- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

คมนาคมจานวน

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว
14 โครงการวางท่อระบายน้า 3 จุด บริเวณ

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

300,000

300,000

200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

คมนาคมจานวน

ความสะดวกในการ

20 ครัวเรือน

คมนาคม

300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

คมนาคมจานวน

ความสะดวกในการ

20 ครัวเรือน

คมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

17 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง เรียบ
คลองควาย(ฝั่งเหนือ) จากถนนชลประทาน
ถึงหน้าบ้านนางละเมียด หมู่ 1 ต.กระแชง
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านยายจบ
หมู่ 2 ต.กระแชง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

หมู่ 8 ต.บ้านกลึง

ถนนผิวจราจรลูกรัง

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

เรียบคลองควาย(ฝั่งหนือ)จาก
ถนนชลประทานถึงหน้าบ้าน

คมนาคมจานวน

ความสะดวกในการ

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว

นางละเมียด หมู่ 1 ต.กระแชง

30 ครัวเรือน

คมนาคม

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ถนน คสล.ซอยบ้าน

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

ยายจบ หมู่ 2 ต.กระแชง

500,000

500,000

500,000

500,000

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ลงลูกรังสายกระแชงเหนือ

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

เชื่อมหมู่ 8 ต.บ้านกลึง

200,000

200,000

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางขาว
ถึงถนนเชื่อมคลองชลประทาน หมู่ 5
ต.กระแชง

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ถนน คสล.สายบ้าน

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

นางขาว ถึง ถนนเชื่อมคลอง

750,000

750,000

ชลประทาน หมู่ 5 ต.กระแชง

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว
21 โครงการลงลูกรังถนนสายคลองบ้านเหนือ
หมู่ 1 ต.ช้างน้อย

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ลงลูกรังถนนสายคลอง

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

บ้านเหนือ หมู่ 1 ต.ช้างน้อย

100,000

100,000

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว
22 โครงการสร้างรางน้าทิ้งภายในชุมชนหมู่ 3
ต.ช้างน้อย

500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว
19 โครงการลงลูกรัง สายกระแชงเหนือ เชื่อม

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

- เพือ่ ปรับปรุงการระบายน้้า

รางน้าทิ้งภายในชุมชน

ให้สะดวกและรวดเร็ว

หมู่ 3 ต.ช้างน้อย

1,000,000

1,000,000

500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

คมนาคมจานวน

ความสะดวกในการ

30 ครัวเรือน

คมนาคม

200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

คมนาคมจานวน

ความสะดวกในการ

30 ครัวเรือน

คมนาคม

750,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

คมนาคมจานวน

ความสะดวกในการ

30 ครัวเรือน

คมนาคม

100,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

คมนาคมจานวน

ความสะดวกในการ

20 ครัวเรือน

คมนาคม

1,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การระบายน้า
จานวน50ครัวเรือน

-ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
และน้้าระบายได้สะดวก
ขึน้

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

23 โครงการก่อสร้างประตู ปิด -เปิดระบายน้า
บริเวณต้นกระทุ่ม หมู่ 4 ต.ช้างน้อย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ปรับปรุงการระบายน้้า

ประตู ปิด-เปิดระบายน้า

ให้สะดวกและรวดเร็ว

บระวณต้นกระทุ่ม หมู่ 4

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
150,000

150,000

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

150,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การระบายน้า

ต.ช้างน้อย

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ
-ลดปัญหาน้้าท่วมขัง

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง

และน้้าระบายได้สะดวก
ขึน้

จานวน20ครัวเรือน
24 โครงการฝังท่อบ่อหลา ขนาด 60 ซม. จานวน
4 จุด หมู่ 5 ต.ช้างน้อย

- เพือ่ ปรับปรุงการระบายน้้า

ฝังท่อบ่อหลา ขนาด 60 ซม.

ให้สะดวกและรวดเร็ว

จานวน 4 จุด หมู่ 5

200,000

200,000

200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน
การระบายน้า

ต.ช้างน้อย

-ลดปัญหาน้้าท่วมขัง
และน้้าระบายได้สะดวก
ขึน้

จานวน20ครัวเรือน
25 โครงการวางท่อลอดถนนสายหมู่ 1 เชื่อม
หมู่ 3 ต.กระแชง

- เพือ่ ปรับปรุงการระบายน้้า

วางท่อลอดถนนสายหมู่ 1

ให้สะดวกและรวดเร็ว

เชื่อม หมู่ 3 ต.กระแชง

200,000

200,000

200,000 ประชาชนได้

-ลดปัญหาน้้าท่วมขัง

รับประโยชน์จาก

และน้้าระบายได้สะดวก

การระบายน้า

ขึน้

กองช่าง

จานวน 20 ครัวเรือน
26 โครงการถมดินสร้างศูนย์การเรียนรู้เพือ่
การเกษตร ด้านข้างอบต. หมู่ 2 ต.กระแชง

- เพือ่ จัดเตรียมสถานที่

ลานดิน

ในการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้

หมู่ 2 ตาบลกระแชง

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ลานดิน 1 แห่ง

-มีสถานที่พร้อม

กองช่าง

ในการก่อสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้ฯ

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายถนน คสล .

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ซ่อมแซมขยายถนน คสล.จาก

จากบ้านนายจรัญ ถึง คลองชลประทาน

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

บ้านนายจรัญ ถึง คลองชล

500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

ประทาน หมู่ 3 ต.กระแชง

คมนาคมจานวน

ความสะดวกในการ

30 ครัวเรือน

คมนาคม

หมู่ 3 ต.กระแชง

500,000

500,000

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาง
สมหมาย ถึง บ้านนายพิชัยนรงค์ หมู่ 5
ต.กระแชง

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ถนนคสล.สายบ้านนางสมหมาย

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

ถึง บ้านนายพิชัยนรงค์ หมู่ 5

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว

ต.กระแชง

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

คมนาคมจานวน

ความสะดวกในการ

20 ครัวเรือน

คมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.
คลองควาย หมู่ 4 ต.ช้างน้อย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

คลองควาย หมู่ 4 ต.ช้างน้อย

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

200,000

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว
30 โครงการลงลูกรังถนนสายบ้านหนองสรวง
หมู่ 1 ต.กระแชง

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ลงลูกรังถนนสายบ้านหนอง

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

สรวง หมู่ 1 ต.กระแชง

200,000

200,000

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว
31 โครงการถมดินพร้อมลงลูกรังลานเอนก
ประสงค์เพือ่ ผู้ประสพอุทักภัย หมู่ 2
ต.กระแชง
32 โครงการถมดินพร้อมลงลูกรังลานเอนก
ประสงค์เพือ่ ผู้ประสพอุทักภัย หมู่ 5
ต.กระแชง
33 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน หมู่ 4
ต.กระแชง

- เพือ่ ประชาชนหมู่ 2 จะใช้

ลานดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ 2

เป็นสถานที่อพยพตอนเกิด
ภาวะอุทุกภัย

ตาบลกระแชง

- เพือ่ ประชาชนหมู่ 5 จะใช้

ลานดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ 5

เป็นสถานที่อพยพตอนเกิด
ภาวะอุทุกภัย

ตาบลกระแชง

- เพือ่ ปรับปรุงสะพานให้ได้

ก่อสร้างและปรับปรุง

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

ซ่อมแซมสะพาน หมู่ 4

500,000

500,000

หน้าอบต. เชื่อมถนนสาย อย 3011 หมู่ 2
ต.กระแชง

- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

คมนาคมจานวน

ความสะดวกในการ

20 ครัวเรือน

คมนาคม

200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

คมนาคมจานวน

ความสะดวกในการ

20 ครัวเรือน

คมนาคม

500,000 ลานดิน 1 แห่ง

- ประชาชนในหมู่บา้ น
ได้ใช้ประโยช์ตอนเกิด

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

500,000

500,000

500,000 ลานดิน 1 แห่ง

- ประชาชนในหมู่บา้ น
ได้ใช้ประโยช์ตอนเกิด

กองช่าง

อุทกภัย
150,000

150,000

ตาบลกระแชง

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

สายหน้าอบต.เชื่อมถนนสาย

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว

200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

อุทกภัย

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว
34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สาย

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

อย 3011 หมู่ 2 ต.กระแชง

1,000,000

1,000,000

150,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

คมนาคมจานวน

ความสะดวกในการ

20 ครัวเรือน

คมนาคม

1,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

คมนาคมจานวน

ความสะดวกในการ

30 ครัวเรือน

คมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ

35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอย
บ้านนางบุญล้อ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

ซอยบ้านนางบุญล้อ หมู่ 2

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

100,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน
คมนาคมจานวน

ต.กระแชง

20 ครัวเรือน

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว

1 หลัง

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ
คมนาคม
ประชาชนในหมู่บา้ น

โครงหลังคาเหล็กอเนก

ประสงค์ บริเวณอบต.กระแชง หมู่ 2

เอนกประสงค์ที่มีมาตรฐาน

ประสงค์

ต.กระแชง

- เพือ่ ประชาชนมีพนื้ ที่ในการ

ในการทากิจกรรมชุมชน

ท้ากิจกรรมชุมชนที่สะดวกขึ้น

ที่สะดวกได้มาตรฐาน

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาริมทาง
หมู่ 4 ต.กระแชง

- เพือ่ ปรับปรุงศาลาริมทาง
ให้ได้มาตรฐาน

ปรับปรุงซ่อมแซม

1,000,000

1,000,000

1,000,000

กองช่าง

ความสะดวกในการ

- เพือ่ ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก

36 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเอนก

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

กองช่าง

และใกล้เคียงมีสถานที่

1 หลัง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

ศาลาริมทาง หมู่ 4

- ประชาชนในหมู่บา้ น
มีสถานที่ในการพักรอ

กองช่าง

-ลดปัญหาน้้าท่วมขัง

กองช่าง

ต.กระแชง
38 โครงการวางท่อคลองควาย หมู่ 4ต.ช้างน้อย

- เพือ่ ปรับปรุงการระบายน้้า

วางท่อคลองควาย หมู่ 4

ให้สะดวกและรวดเร็ว

ต.ช้างน้อย

การระบายน้า

และน้้าระบายได้สะดวก
ขึน้

จานวน20ครัวเรือน
39 โครงการสร้างคันกัน้ น้าภายในชุมชนหมู่ 3
ต.ช้างน้อย

- เพือ่ ลดปัญหาน้้าท่วมภายใน คันกัน้ น้าภายในชุมชน หมู่ 3
ชุมชน

1,000,000

1,000,000

ต.ช้างน้อย

1,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์

-ลดปัญหาน้้าท่วมขัง

กองช่าง

ภายในชุมชน

จานวน20ครัวเรือน
40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.
หมู่ 1-5 ตาบลกระแชง ตาบลช้างน้อย

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

หมู่ 1-5 ตาบลกระแชง

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว

ตาบลช้างน้อย

2,000,000

2,000,000

2,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

คมนาคมจานวน

ความสะดวกในการ

100 ครัวเรือน

คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

41 โครงการขุดลอกคูคลองจากบ้านนายขาว ถึง
บ้านนายชรัม หมู่ 5 ต.กระแชง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ให้การระบายน้า

ขุดลอกคูคลองจากบ้านนาย

สะดวกขึน้

ขาวถึงบ้านนายชรัม หมู่ 5

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000

200,000

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์จาก

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ
-การระบายน้า

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง

สะดวกขึน้

การใช้น้า

ต.กระแชง

จานวน30ครัวเรือน
42 โครงการขุดลอกคูคลองจากศาลาตาขุน ถึง
นานางวาสนา หมู่ 5 ต.กระแชง

- เพือ่ ให้การระบายน้า

ขุดลอกคูคลองจากศาลาตาขุน

สะดวกขึน้

ถึง นานางวาสนา หมู่ 5

300,000

300,000

300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์จาก

-การระบายน้า

กองช่าง

สะดวกขึน้

การใช้น้า

ต.กระแชง

จานวน30ครัวเรือน
43 โครงการขุดลอกคูคลอง
ม.1-ม.5 ตาบลกระแชง ตาบลช้างน้อย

- เพือ่ ให้การระบายน้า

ขุดลอกคูคลอง หมู่ 1-5

สะดวกขึน้

ตาบลกระแชง

100,000

100,000

100,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์จาก

-การระบายน้า

กองช่าง

สะดวกขึน้

การใช้น้า

ตาบลช้างน้อย

จานวน100ครัวเรือน
44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน

- เพือ่ ปรับปรุงถนนให้ได้

ซ่อมแซมถนนภายใน

หมู่บา้ น ม.1-ม.5 ตาบลกระแชง

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

หมู่บา้ น ตาบลกระแชง

ตาบลช้างน้อย

1,000,000

1,000,000

ตาบลช้างน้อย

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว
45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ทาการอบต .

คมนาคมจานวน

ความสะดวกในการ

100 ครัวเรือน

คมนาคม

ซ่อมแซมอาคารอบต. อาคาร

อาคารเขียว และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กให้มี

เขียว ศพด.กระแชง

อาคารและอาคาร

สังกัดอบต.

มาตรฐาน

ศพด.ช้างน้อย

ศพด. จานวน 4 แห่ง เรียนการสอน

-เพือ่ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน

ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน

ท้องถิน่ ไทยให้ได้มาตรฐาน

ท้องถิน่ ไทยท้องถิน่ ไทย

เทิดไท้องค์ราชัน

100,000

300,000

- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

- เพือ่ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านท้องถิน่ ไทย

300,000

1,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

100,000

- เพือ่ ปรับปรุงสะพานให้ได้

ก่อสร้างและปรับปรุง

1- 5 ตาบลกระแชง ตาบลช้างน้อย

มาตรฐาน
- เพือ่ การสัญจรไปมาของ

ซ่อมแซมสะพาน

ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว

ตาบลกระแชง

100,000 ปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านท้องถิน่ ไทย

ตาบลกระแชงตาบลช้างน้อย
47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน หมู่

300,000 ปรับปรุงซ่อมแซม

300,000

300,000

จานวน 5 หลัง
300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกใน

-มีอาคารที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

กองช่าง

ในการทางานและการ
-ประชาชนได้รับมี

กองช่าง

คุณภาพชีวติ ที่ดีขนึ้
- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงได้รับ

คมนาคมจานวน

ความสะดวกในการ

50 ครัวเรือน

คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพือ่ ปรับปรุงศาลาริมทาง

48 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาริมทาง หมู่ 1-5 ต.กระแชง ต.ช้างน้อย

ให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2564
(บาท)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

300,000

300,000

300,000 2 หลัง

- ประชาชนในหมู่บา้ น
มีสถานที่ในการพักรอ

กองช่าง

300,000

300,000

300,000 ปรับปรุงซ่อมแซม

-สถานที่มีความ

กองช่าง

ศาลาริมทาง หมู่ 1-5
ต.กระแชง ต.ช้างน้อย

49 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารที่ทาการ

-เพือ่ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

อบต.กระแชง ,อาคารเขียวและศูนย์พฒ
ั นา

อบต.และอาคารเขียวให้ได้

ที่ทาการอบต.กระแชง

อาคารสานักงานและ พร้อมในการใช้งาน

เด็กเล็กสังกัดอบต.

มาตรฐาน

และ (อาคารเขียว)

อาคารเขียว จานวน
2 แห่ง

50 โครงการซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.

51 โครงการก่อสร้างลานกีฬา ข้างแทงค์น้า
ฝ.9 หมู่ 4 ต.กระแชง

52 โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 3 ต.ช้างน้อย

53 โครงการก่อสร้างศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดอนุกญ
ุ ชราราม

-เพือ่ ให้มีมาตรฐานและพร้อม

ซ่อมแซมทรัพย์สิน

ในการใช้งาน

อบต.กระแชง

- เพือ่ ให้มีสถานที่ออกกาลังกาย

ก่อสร้างลานกีฬา ข้างแทงค์น้า

ที่ได้มาตรฐาน

ฝ.9 หมุ่ 4 ต.กระแชง

- เพือ่ ให้มีสถานที่ออกกาลังกาย

ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 3

ที่ได้มาตรฐาน

ต.ช้างน้อย

- เพือ่ ให้มีศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

อาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก

ที่ได้มาตรฐาน

โรงเรียนวัดอนุกญ
ุ ชราราม

รวมจ้านวนโครงการทัง้ 4 ปี

200,000

200,000

3,000,000

250,000
รวมจ้านวนเงินทัง้ 4 ปี

500,000

500,000 ทรัพย์สินอบต.
ได้รับการซ่อมแซม

1

จ้านวนโครงการแต่ละปี
จ้านวนเงินแต่ละปี
159

500,000

200,000

200,000

3,000,000

53

53

200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์ในออก

23,950,000 23,950,000 23,700,000
71,850,000

และบริการประชาชน
- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงมี
มาตรฐานในการด้ารง

30 ครัวเรือน

ชีวติ ที่ดีขนึ้
- ประชาชนในหมู่บา้ น
และใกล้เคียงมี

กาลังกายจานวน

มาตรฐานในการด้ารง

30 ครัวเรือน

ชีวติ ที่ดีขนึ้

3,000,000 อาคารศูนย์พฒ
ั นา

กองช่าง

พร้อมในการใช้งาน

กาลังกายจานวน
200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์ในออก

52

-สถานที่และอุปกรณ์

- เด็กประถมวัย

เด็กเล็กจานวน

มีได้มีที่เรียนที่ได้

1 แห่ง

มาตรฐาน

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แผนงานที่ 1.2 การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะปรับปรุงหอกระจายข่าว
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการติดตั้งเพิม่ จุดเสียงไร้สาย 1 จุด
บ้านหนองสรวง หมู่ 1 ต.กระแชง
2 โครงการปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย หมู่ 2
ต.กระแชง
3 โครงการติดตั้งเพิม่ จุดเสียงไร้สาย 1 จุด
บริเวณแทงค์น้าประปา หมู่ 5

- เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

ติดตั้งเพิม่ จุดเสียงไร้สาย 1 จุด

รู้ขอ้ มูลข่าวสารทั่วถึง

หมู่ 1 ต.กระแชง

- เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

ปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย

รู้ขอ้ มูลข่าวสารทั่วถึง

หมู่ 2 ต.กระแชง

- เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

ติดตั้งเพิม่ จุดเสียงไร้สาย 1 จุด

รู้ขอ้ มูลข่าวสารทั่วถึง

หมู่ 5 ต.กระแชง

- เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

ติดตั้งเพิม่ จุดเสียงไร้สาย 1 จุด

รู้ขอ้ มูลข่าวสารทั่วถึง

หมู่ 2 ต.ช้างน้อย

- เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

ติดตั้งเพิม่ จุดเสียงไร้สาย 2 จุด

รู้ขอ้ มูลข่าวสารทั่วถึง

หมู่ 4 ต.ช้างน้อย

- เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

ติดตั้งเพิม่ จุดเสียงไร้สาย 1 จุด

รู้ขอ้ มูลข่าวสารทั่วถึง

หมู่ 5 ต.ช้างน้อย

- เพือ่ ให้ประชาชนได้รับ

ปรับปรุงซ่อมแซม

รู้ขอ้ มูลข่าวสารทั่วถึง

หอกระจ่ายข่าวระบบเสียง

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

60,000

60,000

60,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

-ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

กองช่าง

-ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

กองช่าง

-ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

กองช่าง

กองช่าง

1 จุด

-ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

ติดตั้งเสียงไร้สาย
1 จุด

60,000

60,000

60,000

ติดตั้งเสียงไร้สาย
1 จุด

60,000

60,000

60,000

ติดตั้งเสียงไร้สาย
1 จุด

ต.กระแชง
4 โครงการติดตั้งเพิม่ จุดเสียงไร้สาย 1 จุด
บริเวณบ้านนางกัลยา ชนบท หมู่ 2

60,000

60,000

60,000

ติดตั้งเสียงไร้สาย

ต.ช้างน้อย
5 โครงการติดตั้งเพิม่ จุดเสียงไร้สาย 2 จุด
บริเวณคลองวัว และบริเวณคลองควาย

120,000

120,000

120,000 ติดตั้งเสียงไร้สาย
2 จุด

-ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

กองช่าง

60,000

60,000

60,000

ติดตั้งเสียงไร้สาย

-ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

กองช่าง

-ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

กองช่าง

หมู่ 4 ต.ช้างน้อย
6 โครงการติดตั้งเพิม่ จุดเสียงไร้สาย 1 จุด
บริเวณบ้านายทวี บุญโยทก หมู่ 5

1 จุด

ต.ช้างน้อย
7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจ่ายข่าว
ระบบเสียงไร้สาย ม.1-ม.5 ตาบลกระแชง
ตาบลช้างน้อย

300,000

300,000

300,000 ประชาชน
100 ครัวเรือน
ได้รับข้อมูลข่าว

ไร้สายตาบลกระแชง
ตาบลช้างน้อย
จานวนโครงการแต่ละปี

รวมจ้านวนโครงการทัง้ 4 ปี

จานวนเงินแต่ละปี
21

รวมจ้านวนเงินทัง้ 4 ปี

7

7

7

720,000

720,000

720,000

2,160,000

แผนงานที่ 1.3 การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมูบ่ า้ น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ 1
ต.ช้างน้อย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ปรับปรุงระบบ

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล

น้าประปาหมู่บา้ นให้ได้

หมู่ 1 ต.ช้างน้อย

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,000,000

3,000,000

2564
(บาท)

3,000,000 ประชาชน 70

ต.กระแชง

- เพือ่ ปรับปรุงระบบ

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล

น้าประปาหมู่บา้ นให้ได้

หมู่ 5 ต.กระแชง

3,000,000

3,000,000

3,000,000 ประชาชน 70

ม.1-ม.5 ตาบลกระแชง ตาบลช้างน้อย
4 โครงการจัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์และสารเคมี
ระบบน้าประปาหมู่บา้ น

- เพือ่ ปรับปรุงระบบ

ปรับปรุง ซ่อมแซมประปา

น้าประปาหมู่บา้ นให้ได้

หมู่บา้ น ต.กระแช

มาตรฐาน

งต.ช้างนอย

-เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพน้า

จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์และสารเคมี

ประปาหมู่บา้ นให้ได้มาตรฐาน

ระบบน้าประปา

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ประชาชน 70

รวมจ้านวนโครงการทัง้ 4 ปี

จ้านวนเงินแต่ละปี
12

รวมจ้านวนเงินทัง้ 4 ปี

กองช่าง

-ประชาชนมีน้า

กองช่าง

-ประชาชนมีน้า

กองช่าง

ครัวเรือนมีน้าปะปา ประปาในการอุปโภค
ที่ได้มาตรฐาน
บริโภคทั่วถึง
1,000,000

1,000,000

1,000,000 ประชาชน 70

-ประชาชนมีน้า

ครัวเรือนมีน้าปะปา ประปาในการอุปโภค
ที่ได้มาตรฐาน
บริโภคทั่วถึง

ต.กระแชง,ต.ช้างนอย
จ้านวนโครงการแต่ละปี

-ประชาชนมีน้า

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ครัวเรือนมีน้าปะปา ประปาในการอุปโภค
ที่ได้มาตรฐาน
บริโภคทั่วถึง

มาตรฐาน
3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บา้ น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

ครัวเรือนมีน้าปะปา ประปาในการอุปโภค
ที่ได้มาตรฐาน
บริโภคทั่วถึง

มาตรฐาน

2 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ 5

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

4

4

4

8,000,000

8,000,000

8,000,000

24,000,000

กองช่าง

แผนงานที่ 1.4 การขยายเขตบริการไฟฟ้า
ที่

โครงการ

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ
(บ้านหนองสรวง) หมู่ 1 ต.กระแชง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ

ขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ

สะดวกในการเดินทางเวลา

(บ้านหนองสรวง)หมู่ 1กระแชง

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

50,000

50,000

50,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

ครัวเรือนที่ได้รับ

-ประชาชนมีไฟฟ้าทาง

ความปลอดภัย

สาธารณะใช้อย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง

ในการเดินทาง

กลางคืน

จานวน 20
2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ
(เลียบคลองกระแชงใต้ ) หมู่ 3 ต.กระแชง

-เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ

ขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ

สะดวกในการเดินทางเวลา

(เลียบคลองกระแชงใต้ ) หมู่ 3

กลางคืน

กระแชง

100,000

100,000

ครัวเรือน
100,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความปลอดภัย

-ประชาชนมีไฟฟ้าทาง

กองช่าง

สาธารณะใช้อย่างทั่วถึง

ในการเดินทาง
จานวน 30
ครัวเรือน
100,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความปลอดภัย

-เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ

ขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ

บริเวณบ้านนายทอง หาวัด ถึงบ้าน

สะดวกในการเดินทางเวลา

บริเวณบ้านนายทอง หาวัด ถึง

นางกานดา บารุงสิน หมู่ 1 ต.ช้างน้อย

กลางคืน

บ้านนางกานดา บารุงสิน

ในการเดินทาง

หมู่ 1 ต.ช้างน้อย

จานวน 30

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ

-เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ

ขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ

บ้านนางปิน่ ถึง บ้านนางประนอม หมู่ 4

สะดวกในการเดินทางเวลา

บ้านนางปิน่ ถึง บ้านนาง

ต.กระแชง

กลางคืน

ประนอม หมู่ 4 ต.กระแชง

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ

100,000

500,000

100,000

500,000

ครัวเรือน
500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความปลอดภัย

-ประชาชนมีไฟฟ้าทาง

กองช่าง

สาธารณะใช้อย่างทั่วถึง

-ประชาชนมีไฟฟ้าทาง

กองช่าง

สาธารณะใช้อย่างทั่วถึง

ในการเดินทาง
จานวน 50

-เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

ถนนสาย อย 3011 หมู่ 1 ต.กระแชง ถึง

สะดวกในการเดินทางเวลา

ถนนสาย อย 3011 หมู่ 1

หมู่ 4 ต.ช้างน้อย

กลางคืน

ต.กระแชง ถึงหมู่ 4 ต.ช้างน้อย

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

2,000,000

2,000,000

ครัวเรือน
2,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
จานวน 50
ครัวเรือน

-ประชาชนมีไฟฟ้าทาง
สาธารณะใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ที่

โครงการ

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่ 1-5 ตาบลกระแชง ตาบลช้างน้อย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ

ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 1-5

สะดวกในการเดินทางเวลา

ตาบลกระแชง

กลางคืน

ตาบลช้างน้อย

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,000,000

1,000,000

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

1,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความปลอดภัย

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ
-ประชาชนมีไฟฟ้าทาง

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง

สาธารณะใช้อย่างทั่วถึง

ในการเดินทาง
จานวน 100

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะ -เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทางเวลา
หมู่ 1 - 5 ตาบลกระแชง
ตาบลช้างน้อย

กลางคืน

ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าทาง

500,000

500,000

สาธารณะ หมู่ 1 - 5

ครัวเรือน
500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง

ตาบลกระแชง ตาบลช้างน้อย

จานวน 50
ครัวเรือน
จ้านวนโครงการแต่ละปี
รวมจ้านวนโครงการทัง้ 4 ปี

จ้านวนเงินแต่ละปี
21

รวมจ้านวนเงินทัง้ 4 ปี

7

7

7

4,250,000

4,250,000

4,250,000

12,750,000

-ประชาชนมีไฟฟ้าทาง
สาธารณะใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

แนวทางที่ 1.5 การพัฒนาระบบจราจร
ที่

โครงการ

1 โครงการติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม
เครื่องหมายจราจร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- ประชาชนในหมู่บา้ นได้รับ

ติดตั้งปรับปรังซ่อมแซม

ความปลอดภัยในการใช้รถใช้

เครื่องหมายจราจร

ถนน

ตาบลกระแชง,ช้างน้อย

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

100,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความปลอดภัย

-ประชาชนมีความ

2564
(บาท)

ในการเดินทาง
จานวน 50ครัวเรือน

จ้านวนโครงการแต่ละปี

1

1

1

จ้านวนเงินแต่ละปี

100,000

100,000

100,000

รวมจ้านวนโครงการทัง้ 4 ปี

3

รวมจ้านวนเงินทัง้ 4 ปี

300,000

รวมจ้านวนโครงการทัง้ สิ้น 4 ปี

216

รวมจ้านวนเงินทัง้ สิ้น 4 ปี

111,060,000

ปลอดภัยในการ
สัญจร

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง

0

#REF!

ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชุนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเพื่อส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มรักษ์กระแชง

100,000

หมู่ 1 ต.กระแชง
2 โครงการส่งเสริมอาชีพเพือ่ เพิม่ รายได้
หมู่ 2 ต.กระแชง หมู่ 2,3 ต.ช้างน้อย
3 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร หมู่ 1,3 ต.กระแชง
4 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขนมหวาน
หมู่ 4,5 ต.กระแชง
5 โครงการส่งเสริมฝึกอบรมให้ความรู้แก่

-เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน

กล่มอาชีพกลุ่มรักษ์กระแชง

มีรายได้เพิม่ ขึน้

หมู่ 1 ต.กระแชง

-เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน

กลุ่มอาชีพหมู่ 2 ต.กระแชง

มีรายได้เพิม่ ขึน้

2,3 ต.ช้างน้อย

-เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน

กลุ่มอาชีพหมู่ 1,3 ต.กระแชง

100,000

2564
(บาท)

100,000 สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ 1 กลุ่ม

100,000

100,000

100,000 สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ 3 กลุ่ม

100,000

100,000

100,000 สนับสนุนกลุ่ม

มีรายได้เพิม่ ขึน้
-เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

อาชีพ 2 กลุ่ม
กลุ่มอาชีพหมู่ 4,5 ต.กระแชง

100,000

100,000

100,000 สนับสนุนกลุ่ม

มีรายได้เพิม่ ขึน้

อาชีพ 2 กลุ่ม

- เพือ่ ให้ประชาชนกลุ่มอาชีพ ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพในเขต

100,000

100,000

100,000

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

-ประชาชนมีรายได้

สานักงานปลัด

เพิม่ ขึน้ จานวน 10%
-ประชาชนมีรายได้
เพิม่ ขึน้ จานวน 10%
-ประชาชนมีรายได้

-ประชาชนมีรายได้

จัดอบรมฝึกอาชีพ - ประชาชนและกลุ่ม

พืน้ ที่รับผิดชอบ

ประชาชนและกลุ่ม ต่างๆมีความรู้มีรายได้

ผู้พกิ าร,ผู้ด้อยโอกาส,เด็กและเยาวชน

ประกอบอาชีพเพิม่ ขึน้

อบต.กระแชง

ต่าง ๆ ปีละ 1 ครั้ง เพิม่ ขึน้

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการ

-เพือ่ สนับสนุนศูนย์

ส่งเสริมศูนย์บริการและถ่าย

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

50,000

สนับสนุนศูนย์

-กลุ่มอาชีพมี

ทอดเทคโนโลยีการเกษตร

บริการและถ่ายทอด

ความรู้เพิม่ ในการ

ประจาตาบล

เทคโนโลยีเ่ กษตร

ประกอบอาชีพ

ปีละ 1 ครั้ง

สานักงานปลัด

เพิม่ ขึน้ จานวน 10%

กลุ่มสตรีมีความรู้ในการ

50,000

สานักงานปลัด

เพิม่ ขึน้ จานวน 10%

ประชาชน,กลุ่มอาชีพ,กลุ่มสตรี,ผู้สูงอายุ

50,000

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7 โครงการ อบต. ออกหน่วยเคลื่อนที่
ให้ความรู้การลดรายจ่ายเพิม่ รายได้
8 โครงการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9 โครงการตลาดปลอดภัย (Sefety Market)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

50,000

50,000

-ประชาชนมีความรู้

สานักงานปลัด

การลดรายจ่ายเพิม่ รายได้

ความรู้ จานวน

ลดรายจ่ายเพิม่ รายได้

ต.กระแชง,ต.ช้างน้อย

50 ครัวเรือน

จานวน 10 %

ฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกิจ

มีรายได้เพิม่ ขึน้

พอเพียงต.กระแชง ,ช้างน้อย

-เพือ่ ให้ประชาชนมีสถานที่

ตลาดปลอดภัย

100,000
50,000

100,000
50,000

100,000 ฝึกอบรมจัดกิจกรรม
50,000

ตลาดประชารัฐ

100,000

100,000

- เพือ่ ให้ประชาชน และสมาชิก ฝึกอบรมประชาชนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนรู้บทบาท

50,000

50,000

จานวน 1 ครั้ง

เพิม่ ขึน้ จานวน 10%

จัดกิจกรรม,ฝึก

-ประชาชนมีสถานที่

อบรมจานวน 1 ครั้ง

จาหน่ายสินค้าเพิม่ ขึน้
-ประชาชนมีสถานที่

มาร่วมขาย 20 ราย

จาหน่ายสินค้าเพิม่ ขึน้

จัดอบรมประชาชน

- ประชาชนและกลุ่ม

และกลุ่มปีละ 1 ครั้ง

ต่างๆมีความรู้มีรายได้

50,000

วิหาสกิจชุมชน

หน้าที่ตนเอง
12 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพ

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

เพิม่ ขึน้

- เพือ่ ให้ประชาชน มีความรุ้

ผลผลิตข้าว

-ประชาชนมีรายได้

100,000 ประชาชนนาสินค้า

จาหน่ายสินค้าเพิม่ ขึน้
วิสาหกิจชุมชน

ครัวเรือนที่ได้รับ

มีรายได้เพิม่ ขึน้

-เพือ่ ให้ประชาชนมีสถานที่

11 โครงการอบรมให้ความรู้การดาเนินงาน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้

จาหน่ายสินค้าเพิม่ ขึน้
10 โครงการตลาดประชารัฐ

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

-เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน

-เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน

50,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ฝึกอบรมประชาชน

50,000

50,000

50,000

ในการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ

จัดอบรมประชาชน

- ประชาชนมีความรุ้ในการ

และกลุ่มปีละ 1 ครั้ง

ผลิตข้าวที่มีคุณภาพ มีรายได้

สานักงานปลัด

เพิม่ ขึน้
13 โครงการสนับสนุนการดาเนินงานกองทุน

-เพือ่ สนับสนุนการดาเนินงาน สนับสนุนการดาเนินงาน

สวัสดิการชุมชนตาบลกระแชงตาบลช้างน้อย

กองทุนสวัสดิการชุมชน

100,000

100,000

100,000 อุดหนุนงบประมาณ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ปีละ 1 ครั้ง

-กองทุนสวัสดิการชุมชน
สามารถดาเนินการให้
สวัสดิการแก่ชุมชนได้

รวมจานวนโครงการทัง้ 4 ปี

จานวนโครงการแต่ละปี

13

13

13

จานวนเงินแต่ละปี

1,050,000

1,050,000

1,050,000

39

รวมจานวนเงินทัง้ 4 ปี

3,150,000

สานักงานปลัด

แผนงานที่ 2.2 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภนั ฑ์ ให้กบั ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์
- เพือ่ จัดซื้อวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ์ ให้กบั ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

2 โครงการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน
และอาหารเสริม (นม)ให้กบั โรงเรียนในเขตพืน้ ที่

- เพือ่ ให้เด็กได้รับ
อาหารเสริมนมอย่าง
ทั่วถึง

3 โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหาร
เสริม(นม)ให้กบั ศพด.กระแชง,ศพด.ช้างน้อย
4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
5 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน

6 โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
7 โครงการประกวดห้องเรียน

จัดซื้ออาหารเสริมนม

100,000

2564
(บาท)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

100,000 จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์

-ศพด.ได้รับวัสดุครุภณ
ั ฑ์

ศพด.

ในการพัฒนาเด็กเล็ก

1,500,000

1,500,000

1,500,000 เด็กนักเรียนได้รับ

-เด็กได้รับอาหารสริมนม

ให้แก่โรงเรียนในเขตพืน้

อาหารและอาหารเสริม อย่างทั่วถึง

ที่รับผิดชอบ อบต.กระแชง

(นม) 100 %

ให้แก่ ศพด.ในเขตพืน้

ทั่วถึง

ที่รับผิดชอบ อบต.กระแชง

- เพือ่ จัดกิจกรรมสาหรับ

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เด็ก

ร่วมกับหน่วยงานอืน่

- เพือ่ จัดกิจกรรมสาหรับ

จัดแข่งขันกีฬา ศพด.

เด็กในเขตพืน้ ที่

ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ

อบต.กระแชง

อบต.กระแชง

-เพือ่ ให้เด็กศพด.ได้พฒ
ั นา จัดกิจกรรมส่งเสริม

300,000

50,000

300,000

50,000

300,000 เด็กศพด.ได้รับอาหาร

50,000

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักงานปลัด

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

เด็กนักเรียน

-เพือ่ ส่งเสริมประชาธิปไตยใน จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในเด็ก

สานักงานปลัด

(นม) 100 %

เสริมนมอย่างทั่วถึง

เด็กและผู้ปกครอง

-เด็กเกิดการเรียนรู้เพิม่ ขึน้

สานักงานปลัด

-เด็กเกิดการเรียนรู้เพิม่ ขึน้

สานักงานปลัด

เด็กเล็กศพด.

-เด็กเล็กศพด.

สานักงานปลัด

จานวน 80 คน

เกิดกระบวนการเรียนรู้

เด็กเล็กศพด.

-เด็กเล็กศพด.

จานวน 80 คน

เกิดกระบวนการเรียนรู้

เด็กเล็กศพด.

-เด็กเล็กศพด.มีสุขภาพ

จานวน 80 คน

อนามัยแข็งแรง มีภมู ิคุ้มกัน

เด็กเล็กศพด.

-เด็กศพด.เกิดการเรียนรู้

จานวน 80 คน

ประชาธิปไตย

เด็กเล็กศพด.
จานวน 80 คน

ห้องเรียนของศพด.

-เพือ่ ให้เด็กศพด.ทั้งสองศูนย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

-เด็กได้รับอาหาร

สานักงานปลัด

200 คน

ประสบการณ์เด็กปฐมวัย

-เพือ่ ให้เด็กศพด.ได้พฒ
ั นา จัดกิจกรรมประกวด

เด็กนักเรียนศพด.

100,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ช้างน้อย

อาหารเสริมนมอย่าง

ความสามารถต่าง ๆ

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

พัฒนาเด็กเล็กกระแชง,

จัดซื้ออาหารเสริมนม

ได้ตรวจสุขภาพ
9 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน

ซื้อวัสดุ ครุภนั ฑ์ ให้กบั ศูนย์

- เพือ่ ให้เด็กศพด.ได้รับ

ความสามารถต่าง ๆ
8 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5,000

5,000

5,000

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพือ่ ส่งเสริมรักษาศิลปะ จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ

ประเพณีท้องถิน่

วัฒนธรรม ประเพณี

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,000

5,000

2564
(บาท)
5,000

วัฒนธรรมประเพณี

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

เด็กเล็กศพด.

-เด็กศพด.ได้เรียนรู้และ

จานวน 80 คน

เกิดจิตอนุรักษ์ศิลปะ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักงานปลัด

วัฒนะธรรมประเพณี
11 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

-เพือ่ ส่งเสริมคุณธรรม

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

5,000

5,000

5,000

จริยธรรมเด็กนักเรียนศพด. จริยธรรมนักเรียน
12 โครงการประกันคุณภาพภายใน

-เพือ่ ประกันคุณภาพการเรียน จัดกิจกรรมประกันคุณภาพ
การสอน

13 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(ปฐมวัย)

-เพือ่ พัฒนาหลักสูตรสถาน
ศึกษา

14 โครงการนิเทศภายใน

16 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เบือ้ งต้นแก่ประชาชน

รวมจานวนโครงการทัง้ 4 ปี

จัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

5,000

5,000

5,000

5,000

ปฐมวัย

-เพือ่ เยีย่ มบ้านเด็กศพด.

จัดกิจกรรมเยีย่ มบ้านเด็ก

ทั้งสองศูนย์ของอบต.

ศพด.ทั้งสองศูนย์ของอบต.

-เพือ่ ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน -จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือเด็ก

17 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย

5,000

ในศพด.

-เพือ่ จัดนิเทศภายในศพด. มีการนิเทศภายในศพด

15 โครงการเยีย่ มบ้านสานสัมพันธ์

5,000

ศพด.

ศพด.ทั้งสองศูนย์ของอบต.

-เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้

-จัดอบรมให้ความรู้ด้าน

ในกฎหมายเบือ้ งต้น

กฎหมายเบือ้ งต้น

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000
30,000

5,000
30,000

5,000
5,000
5,000
30,000

จานวนโครงการแต่ละปี

17

17

17

จานวนเงินแต่ละปี

2,040,000

2,040,000

2,040,000

51

รวมจานวนเงินทัง้ 4 ปี

6,120,000

เด็กเล็กศพด.

-เด็กศพด.เกิดการเรียนรู้

จานวน 80 คน

และมีคุณธรรมจริยธรรม

เด็กเล็กศพด.

-ศพด.ทั้งสองศูนย์มีคุณ

จานวน 80 คน

ภาพในการเรียนการสอน

เด็กเล็กศพด.

-ศพด.ทั้งสองศูนย์มีคุณ

จานวน 80 คน

ภาพในการเรียนการสอน

เด็กเล็กศพด.

-ศพด.ทั้งสองศูนย์มีคุณ

จานวน 80 คน

ภาพในการเรียนการสอน

เด็กเล็กศพด.

-ครูศพด.และผู้ปกครอง

จานวน 80 คน

มีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน

เด็กเล็กศพด.

-เด็กศพด.ได้รับการช่วย

จานวน 80 คน

เหลือเบือ้ งต้น

ประชาชน

-ประชาชนมีความเข้าใจ

จานวน 50 คน

กฎหมายเบือ้ งต้น

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

แผนงานที่ 2.3 การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ให้พนื้ ที่ในเขต

ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและ

รับผิดชอบปลอดจากโรค

โรคไม่ติดต่อที่อาจเกิดขึน้

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2564
(บาท)

100,000 ประชาชน จานวน

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ
-สามารถป้องกัน

2700 คน

โรคติดต่อและไม่ติดต่อ

ผู้พกิ าร จานวน

-คนพิการมีสภาพ

5 คน

แวดล้อมในการ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักงานปลัด

ติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
2 โครงการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมคนพิการ

-เพือ่ ให้คนพิการมีสภาพ

ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม

50,000

50,000

แวดล้อมในการดารงชีวติ ดีขนึ้ คนพิการในเขตพืน้ ที่

50,000

รับผิดชอบ
3 โครงการแข่งขันกีฬาภายในตาบลและ
ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

- เพือ่ ส่งเสริมการออก

แข่งขันกีฬาภายในตาบล

กาลังกาย

และส่งเสริมนักกีฬา

ดารงชีวติ ดีขนึ้
100,000

100,000

อสม.

-เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

อุดหนุนกิจกรรมของอสม.ใน

ในการปฏิบตั ิงานของ

เขตพืน้ ที่

100,000 ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ อบต.

เข้าร่วมการแข่งขัน
4 อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข

100,000

100,000

6 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย

100,000 อุดหนุนงบประมาณ

-อสม.มีประสิทธิ-

จานวน 1 ครั้ง

จัดการการแพทย์ฉกุ เฉิน

หมู่ 4 ตาบลช้างน้อย

สานักงานปลัด

ภาพในการปฏิบตั ิ
งานมากขึน้

-เพือ่ ป้องกันโรคไข้เลือด

รณรงค์ปอ้ งกันโรคไข้

ออกในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ

เลือดออก

- เพือ่ ส่งเสริมการออก

จัดซื้อเครื่องออกกาลังกาย

100,000

100,000

100,000 จัดกิจกรรม จานวน
1 ครั้ง

300,000

300,000

300,000 จานวน 10 ชุด

-พืน้ ที่อบต.เกิดไข้เลือดออก

สานักงานปลัด

น้อยลง
-ประชาชนมีสุขภาพ

สานักงานปลัด

แข็งแรงเพิม่ ขึน้

- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

ดาเนินงานจัดการระบบการ

การดาเนินการการแพทย์

แพทย์ฉกุ เฉิน

100,000

100,000

100,000 ประชาชน หมู่ 1-5

-ประชาชนได้รับบริการ

สานักงานปลัด

ต.กระแชง ต.ช้างน้อย ระบบการแพทย์ฉกุ เฉินที่มี

ฉุกเฉิน
8 โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้า

สานักงานปลัด

ออกกาลังกายและ
เชื่อมความสามัคคี

กาลังกาย
7 โครงการส่งเสริมการดาเนินงานและบริหาร

-เพือ่ ส่งเสิรมการ

จานวน 200 คน

อสม.
5 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

สานักงานปลัด

ประสิทธิภาพ

- เพือ่ ให้ประชาชนมีน้า

เครื่องกรองน้า หมู่ 4

ที่สะอาดบริโภค

ตาบลช้างน้อย

100,000

100,000

100,000 จานวน 1 เครื่อง

-ประชาชนมีน้าสะอาด
บริโภค

สานักงานปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค

-เพือ่ ป้องกันโรคพิษ

รณรงค์ปอ้ งกันและฉีดวัคซีน

พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จ

สุนัขบ้าในเขตพืน้ ที่

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า

รับผิดชอบ

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

จัดกิจกรรม จานวน

-สามารถป้องกันโรค

สานักงานปลัด

1 ครั้ง

พิษสุนัขบ้าในพืน้ ที่ได้
100%

จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

10 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า -เพือ่ ป้องกันโรคพิษ
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

สุนัขบ้าในเขตพืน้ ที่

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

รับผิดชอบ

รณรงค์ปอ้ งกันและฉีดวัคซีน

3,000

3,000

3,000

3,000

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จัดกิจกรรม จานวน

-สามารถป้องกันโรค

1 ครั้ง

พิษสุนัขบ้าในพืน้ ที่ได้

สานักงานปลัด

100%

(สารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์)

11 อุดหนุนโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข

- เพือ่ ประชาชนมีสุขภาพ

หมู่ 1 - 5 ต.กระแชง ต.ข้างน้อย

200,000

200,000

200,000

200,000 ประชาชน หมู่ 1-5

ที่แข็งแรงเพิม่ ขึน้

รวมจานวนโครงการทัง้ 43 ปี

ต.กระแชง ต.ช้างน้อย ที่แข็งแรงเพิม่ ขึน้

จานวนโครงการแต่ละปี

3

11

11

11

จานวนเงินแต่ละปี

233,000

1,183,000

1,183,000

1,183,000

36

-ประชาชนมีสุขภาพ

รวมจานวนเงินทัง้ 4 ปี

3,782,000

สานักงานปลัด

แผนงานที่ 2.4 ด้านการป้องกันยาเสพติด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการสนับสนุนงบประมาณด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุน

สนับสนุนงบประมาณ

งบประมาณด้านการป้อง

หน่วยงานต่างๆ

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

50,000

50,000

50,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

อุดหนุนงบประมาณ

-ประชาชนมีความรู้

สานักงานปลัด

จานวน 1 ครั้ง

และเห็นโทษภัย

กันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2 โครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมป้องกันและ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

เสพติด

- เพือ่ อบรมให้ความรู้และจัด ให้ความรู้เกีย่ วกับยาเสพติด
กิจกรรมเกีย่ วกับยาเสพติด

50,000

50,000

50,000

แก่ประฃาชนในเขตพืน้ ที่
รับผิดชอบ

รวมจานวนโครงการทัง้ 4 ปี

2

2

2

จานวนเงินแต่ละปี

100,000

100,000

100,000

รวมจานวนเงินทัง้ 4 ปี

-ประชาชนมีความ

จานวน 1 ครั้ง

รู้และเห็นโทษภัย
เสพติด

จานวนโครงการแต่ละปี
6

จัดกิจกรรมต่าง ๆ

300,000

สานักงานปลัด

แผนงานที่ 2.5 การสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สงู อายุ ผู้พิการ และผู้ปว่ ยเอดส์
ที่

โครงการ

1 เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้พกิ าร ผู้ปว่ ยเอดส์

วัตถุประสงค์
- เพือ่ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิ าร
ผู้ปว่ ยเอดส์

2 โครงการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ผู้ด้อยโอกาส -เพือ่ จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ
เด็ก และ เยาวชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

-ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

ผู้พกิ าร ผู้ปว่ ยเอดส์

580 คน ผู้พกิ าร

ผู้พกิ ารได้รับสวัสดิการ

ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ

จานวน 57 คน

ในการดารงชีวติ

จานวน 200 คน

-ผู้สูงอายุผู้พกิ าร ผู้ด้อย

300,000

4,500,000

2564
(บาท)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

4,500,000 ผู้สูงอายุ จานวน

จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร

4,500,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

300,000

300,000

ผู้พกิ าร ผู้ด้อยโอกาส

ผู้ด้อยโอกาส เด็ก และ

โอกาส เด็กและ

เด็ก และ เยาวชน

เยาวชน ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ

เยาวชนได้รับโอกาส

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

ในการดาเนินชีวติ
3 โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ

-เพือ่ จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ

จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ

50,000

50,000

50,000

ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ
4 โครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ (รถเข็น) ให้กบั

- เพือ่ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ

ผู้พกิ ารผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร ผู้ปว่ ยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิ าร ผู้ปว่ ยเอดส์
5 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

จัดซื้อรถเข็นให้แก่ผู้สูงอายุ

100,000

100,000

ผู้สูงอายุ จานวน

-ผู้สูงอายุมีกจิ

50 คน

กรรมทาร่วมในเวลาว่าง

100,000 จานวน 5 คัน

-ผู้สูงอายุ ผู้พกิ าร

ผู้พกิ าร ผู้ปว่ ยเอดส์

ผู้ด้อยโอกาสให้การ

ผู้ด้อยโอกาส

ผู้ด้อยโอกาสในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ

ดาเนินชีวติ สะดวกขึน้

-เพือ่ ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ผู้ด้อยโอกาสมีสภาพ

คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อย

ผู้ด้อยโอกาส จานวน

โอกาส มีสภาพแวดล้อมที่ดี

แวดล้อมในการดารงชีวติ

โอกาสในเขตพืน้ ที่

2 คน

ในการดารงชีวติ

ดีขนึ้

รับผิดชอบ

100,000

100,000

100,000 ผู้พกิ าร ผู้สูงอายุ

จานวนโครงการแต่ละปี

5

5

5

จานวนเงินแต่ละปี

5,050,000

5,050,000

5,050,000

รวมจานวนโครงการทัง้ 4 ปี

15

รวมจานวนเงินทัง้ 4 ปี

15,150,000

รวมจานวนโครงการทัง้ สิ้น 4 ปี

147

รวมจานวนเงินทัง้ สิ้น 4 ปี

28,502,000

-ผู้พกิ าร ผู้สูงอายุ ผู้ด้อย

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

2,561

0

2,561

0

#REF!

0

0

0

0

0

#REF!

ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชุนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานที่ 3.1 ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

1 โครงการจัดซื้อและปรับปรุงวัสดุ

100,000

อุปกรณ์ดับเพลิง

-เพือ่ จัดซื้อและปรับปรุง

ซื้อและปรับปรุงซ่อมแซม

ซ่อมแซมวัสดุอปุ กรณ์

วัสดุอปุ กรณ์ดับเพลิง

100,000

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

100,000 อุปกรณ์ดับเพลิง
จานวน 50 ชุด

ดับเพลิง
2 โครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร.และ
อาสาสมัครหน่วยกูภ้ ยั
3 โครงการอยูเ่ วรยามและออกตรวจพืน้ ที่เพือ่
รักษาความสงบเรียบร้อย

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ
-มีวสั ดุอปุ กรณ์

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักงานปลัด

พร้อมในหากเกิดเหตุ
อัคคีภยั

- เพือ่ ทบทวนความรู้

ฝึกอบรม ทบทวน ของ

เกีย่ วกับการปฏิบตั ิงาน

อปพร.อาสาสมัครหน่วยกูภ้ ยั

อปพร.

ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ

- เพือ่ รักษาความปลอด

อยูเ่ วรยามและออกตรวจพืน้

ภัยให้ประชาชน

ที่เพือ่ รักษาความสงบ

ออกหน่วยตรวจพืน้ ที่

เรียบร้อย

ต.กระแชง ต.ช้างน้อย และทรัพย์สิน

4 โครงการอุดหนุนป้องกันลดอุบตั ิเหตุในช่วง

- เพือ่ ความปลอดภัยใน

อุดหนุนป้องกันลดอุบตั ิเหตุ

เทศกาลวันขึน้ ปีใหม่ ,เทศกาลวันสงกรานต์

ชีวติ และทรัพย์สินของ

ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์

ประชาชน

อาเภอบางไทร

200,000

200,000

200,000 ฝึกอบรม
จานวน 1 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ อปพร.

สานักงานปลัด

อาสาสมัครกูภ้ ยั
มีความรู้เพิม่ ขึน้

50,000

20,000

50,000

20,000

50,000

20,000

จัดกิจกรรมอยูเ่ วรยาม ประชาชนมีความ

สานักงานปลัด

ปลอดภัยในชีวติ

อุดหนุนงบประมาณ

-ประชาชนมีความ

จานวน 2 ครั้ง

ปลอดภัยในชีวติ

สานักงานปลัด

และทรัพย์สินช่วง
เทศกาลสงกรานต์

5 โครงการช่วยเหลือกรณีจาเป็นเร่งด่วน

- เพือ่ ช่วยเหลือผู้

ช่วยเหลือกรณีจาเป็นเร่งด่วน

เกีย่ วกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ผู้ประสบความเดือนร้อน

เกีย่ วกับการแก้ไขปัญหา

ของประชาชน

เร่งด่วนในเขตอบต.

ความเดือดร้อนของประชาชน

1,000,000

1,000,000

1,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน
ในเขตอบต.

-ประชาชนผู้ประสบ
ความเดือดร้อนได้รับ
ความช่วยเหลือ

สานักงานปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการลดอุบตั ิเหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ คราวปลอดภัย

ลดอุบตั ิเหตุช่วงเทศกาล

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ต่างๆในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

80,000

80,000

80,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

ตั้งจุดตรวจ จานวน

-ประชาชนมีความ

2 ครั้ง

ปลอดภัยในชีวติ

ของประชาชน

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักงานปลัด

และทรัพย์สินช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

7 โครงการปกป้องสถาบัน

-เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชน

จัดกิจกรรมปกป้องสถาบัน

มีความจงรักภัคดี

ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ

50,000

50,000

50,000

จัดกิจกรรม จานวน

-ประชาชนมีความ

1 ครั้ง

จงรักภัคดี

ต่อสถาบันกษัตริย์
8 โครงการจัดซื้อไฟฉุกเฉินติดบนรถยนต์
ส่วนกลาง
9 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ 2 ต.กระแชง

ต่อสถาบันกษัตริย์

-เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

จัดซื้อไฟฉุกเฉินติด

ในการปฎิบตั ิงาน

บนรถยนต์ส่วนกลาง

- เพือ่ คราวปลอดภัย

ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ 2

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ต.กระแชง

50,000

490,000

490,000

50,000

50,000

490,000

ชุดไฟฉุกเฉิน จานวน

-เพิม่ ประสิทธิภาพ

1 ชุด

ในการปฎิบตั ิงาน

กล้องวงจรปิดจานวน

-ประชาชนมีความ

5 ตัว

ปลอดภัยในชีวติ

ของประชาชน
10 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ 3 ต.ช้างน้อย

- เพือ่ คราวปลอดภัย

ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ 3

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ต.ช้างน้อย

490,000

490,000

490,000 กล้องวงจรปิดจานวน
5 ตัว

- เพือ่ คราวปลอดภัย

ติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ 2

ในชีวติ และทรัพย์สิน

ต.ช้างน้อย

490,000

490,000

490,000 กล้องวงจรปิดจานวน
5 ตัว

-ประชาชนมีความ

สานักงานปลัด

ปลอดภัยในชีวติ

-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินเพิม่ ขึน้

จานวนโครงการแต่ละปี

1

11

11

10

จานวนเงินแต่ละปี

490,000

3,020,000

3,020,000

2,530,000

33

สานักงานปลัด

และทรัพย์สินเพิม่ ขึน้

ของประชาชน

รวมจานวนโครงการทัง้ 4 ปี

สานักงานปลัด

และทรัพย์สินเพิม่ ขึน้

ของประชาชน
11 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ 2 ต.ช้างน้อย

สานักงานปลัด

รวมจานวนเงินทัง้ 4 ปี

9,060,000

สานักงานปลัด

แผนงานที่ 3.2 การมีส่วนร่วมทางด้านการเมือง

ที่

โครงการ

1 โครงการจัดเวทีประชาคม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ร่วมระดมความคิด

จัดเวทีประชาคม

เห็นทางด้านการพัฒนา

ในเขตตาบลกระแชง

การบริหารงานอบต.

ตาบลช้างน้อย

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

50,000

50,000

50,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ประชาชน จานวน

-ประชาชนมีส่วนร่วม

สานักงานปลัด

200 คน

ในทางการเมือง
ท้องถิน่

จานวนโครงการแต่ละปี

1

1

1

จานวนเงินแต่ละปี

50,000

50,000

50,000

รวมจานวนโครงการทัง้ 4 ปี

3

รวมจานวนเงินทัง้ 4 ปี

150,000

รวมจานวนโครงการทัง้ สิ้น 4 ปี

36

รวมจานวนเงินทัง้ สิ้น 4 ปี

9,210,000

#REF!

ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ที่

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานที่ 4.1การสร้างจิตสานึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
(บาท)

1 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เพือ่ สร้างจิตสานึกใน

ฝึกอบรมอนุรักษ์ธรรมชาติ

การอนุรักษ์ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อม

ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

100,000 ฝึกอบรม /จัดกิจกรรม -ประชาชนมีจติ
จานวน 1 ครั้ง

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักงานปลัด

สานึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการอบต.น่าอยู่ น่าบ้าน น่ามอง

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เขตความรับผิดชอบ
อบต.กระแชงและรอบอาคารที่ทาการอบต.

- เพือ่ พัฒนาหมู่บา้ นให้

จัดกิจกรรม อบต.น่าอยู่

เป็นบ้านน่าอยู่

น่าบ้าน น่ามอง หมู่ 1-5

ผิดชอบมีสภาพแวดล้อม

ต.กระแชง ต.ช้างน้อย

ที่สะอาดน่าพักอาศัย

- เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์

ปรับปรุงภูมิทัศน์ตาบล

ให้น่าอยูข่ นึ้

กระแชง,ตาบลช้างน้อย

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวน 10 หมู่บา้ น -หมู่บา้ นในเขตพืน่ ที่รับ

100,000 จานวน 10 หมู่บา้ น

สานักงานปลัด

มีสภาพแวดล้อม

กระแชง
4 โครงการจุดชมวิว

-ในเขตพืน่ ที่รับผิดชอบ

สานักงานปลัด

ที่สะอาด
- เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์

พัฒนาแหล่งแหล่งท่องเที่ยว

100,000

100,000

100,000 จานวน 1 แห่ง

ให้น่าอยูข่ นึ้

-ประชาชนมีพนื้ ที่

สานักงานปลัด

พักผ่อนทากิจกรรม
ต่าง ๆมากขึน้

5 โครงการพัฒนาแหล่งน้าและที่สาธารณะ
ประโยชน์ จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ต.กระแชง และต.ช้างน้อย

- เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์

พัฒนาแหล่งน้าและที่สาธาณะ

ให้น่าอยูข่ นึ้

ประโยชน์

100,000

100,000

100,000 จานวน 1 แห่ง

-ประชาชนมีพนื้ ที่
พักผ่อนทากิจกรรม
ต่าง ๆมากขึน้

สานักงานปลัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเขตพืน้ ที่
อบต.กระแชง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ปรับปรุงภูมิทัศน์

หมู่บา้ นในเขตพืน่ ที่รับ

ให้น่าอยูข่ นึ้

ผิดชอบมีสภาพแวดล้อม

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

50,000

50,000

50,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
จานวน 10 หมู่บา้ น

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ
-ประชาชนมีคุณภาพ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักงานปลัด

ชีวติ ที่ดีขนึ้

ที่สะอาดน่าพักอาศัย
7 โครงการอาสาสมัครท้องถิน่ รักษ์โลก(อถล.)

8 โครงการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เพือ่ สร้างจิตสานึกใน

หมู่บา้ นในเขตพืน่ ที่รับ

การอนุรักษ์ธรรมชาติ

ผิดชอบมีสภาพแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อม

ที่สะอาดน่าพักอาศัย

- เพือ่ สร้างจิตสานึกใน

อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติและ

การอนุรักษ์ธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวนโครงการแต่ละปี

2

8

8

8

จานวนเงินแต่ละปี

150,000

650,000

650,000

650,000

26

รวมจานวนเงินทัง้ 3 ปี

-ประชาชนมีคุณภาพ

สานักงานปลัด

ชีวติ ที่ดีขนึ้

และสิ่งแวดล้อม

รวมจานวนโครงการทัง้ 3 ปี

จานวน 10 หมู่บา้ น

2,100,000

ประชาชน จานวน

-ประชาชนมีคุณภาพ

50 คน

ชีวติ ที่ดีขนึ้

สานักงานปลัด

แนวทางที่ 2 การกาจัดและจัดการขยะ
ที่

โครงการ

1 โครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องขยะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ ให้ประชาชนมี

รณรงค์และให้ความรู้เรื่องขยะ

ความรู้ในเรื่องขยะ

ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

50,000

50,000

50,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

ครัวเรือนที่เข้าร่วม -ประชาชนมีความ

สานักงานปลัด

จานวน 50 ครัวเรือน รู้ในเรื่องขยะมีจติ
สานึกดีในการทิ้งขยะ

2 โครงการหมู่บา้ นปลอดขยะ (Zoro Waste)

- เพือ่ ให้ประชาชนมี

รณรงค์และให้ความรู้เรื่องขยะ

ความรู้ในเรื่องขยะ

ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ

100,000

100,000

100,000

ครัวเรือนที่เข้าร่วม -ประชาชนมีความ

สานักงานปลัด

จานวน 50 ครัวเรือน รู้ในเรื่องขยะมีจติ
สานึกดีในการทิ้งขยะ

3 ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับค่าธรรมเนียมในการ
ทิ้งขยะ

-เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการ

จ่ายเกีย่ วกับค่าธรรมเนียม

จัดการขยะในพืน้ ที่

ในการทิ้งขยะ

600,000

600,000

600,000

จานวนครัวเรือน

-เพือ่ ให้ประชาชนมีที่ทิ้ง

จัดซื้อถังขยะ

ขยะที่ถกู สุขลักษณะ

มาใช้ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ

สานักงานปลัด

ในพืน้ ที่รับผิดชอบ จัดการขยะที่ถกู ต้อง

ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ
4 โครงการจัดซื้อถังขยะ

-ประชาชนมีการ
ตามสุขลักษณะ

500,000

500,000

500,000 ถังขยะ จานวน
200 ใบ

จานวนโครงการแต่ละปี

4

4

4

จานวนเงินแต่ละปี

1,250,000

1,250,000

1,250,000

รวมจานวนโครงการทัง้ 4 ปี

12

รวมจานวนเงินทัง้ 4 ปี

3,750,000

รวมจานวนโครงการทัง้ สิ้น 4 ปี

38

รวมจานวนเงินทัง้ สิ้น 4 ปี

5,850,000

-ประชาชนมีที่ทิ้ง
ขยะที่ถกู สุขลักษณะ

สานักงานปลัด

102,561

102,561

100,000

100,000

0
0
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
แผนงานที่ 5.1การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
เป้าหมาย
งบประมาณและทีมา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการวันแม่แห่งชาติ

2 โครงการวันพ่อแห่งชาติ

3 โครงการวันปิยะมหาราช

- เพือ่ แสดงความจงรัก

- ประชาชน ภาค

ภักดีต่อสถาบัน

รัฐบาล และภาคเอกชน

พระมหากษัตริย์

ร่วมกันจัดงานวันเฉลิมฯ

- เพือ่ แสดงความจงรัก

- ประชาชน ภาค

ภักดีต่อสถาบัน

รัฐบาล และภาคเอกชน

พระมหากษัตริย์

ร่วมกันจัดงานวันเฉลิมฯ

- เพือ่ แสดงความจงรัก

ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา

ภักดีต่อสถาบัน

ในวันปิยมหาราช

150,000

150,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

150,000 ประชาชน จานวน
200 คน

- เพือ่ รักษาไว้ซึ่ง

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

-ประชาชนได้ร่วมถวาย

สานักงานปลัด

ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

150,000

150,000

150,000 ประชาชน จานวน
200 คน

-ประชาชนได้ร่วมถวาย

สานักงานปลัด

ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

20,000

20,000

20,000

จัดกิจกรรมปีละ

-ประชาชนได้ร่วมถวาย

1 ครั้ง

ความจงรักภักดีต่อ

พระมหากษัตริย์
4 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

สานักงานปลัด

สถาบันพระมหากษัตริย์
จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา

50,000

50,000

50,000

ประเพณีและวัฒนธรรม

ประชาชน จานวน

-ประชาชนได้ร่วม

100 คน

รักษาประเพณีและ

สานักงานปลัด

วัฒนธรรมของไทย
5 โครงการประเพณีวนั สงกรานต์ วันครอบครัว
และวันผู้สูงอายุ

- เพือ่ รักษาไว้ซึ่ง

จัดงานประเพณีวนั สงกรานต์

100,000

100,000

100,000

100,000 ประชาชน จานวน

ประเพณีและวัฒนธรรม

200 คน

-ประชาชนได้ร่วม

สานักงานปลัด

รักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมของไทย

6 โครงการทาบุญวันขึน้ ปีใหม่

7 โครงการวันลอยกระทง

- เพือ่ รักษาไว้ซึ่ง

จัดประเพณีทาบุญ

ประเพณีและวัฒนธรรม

วันขึน้ ปีใหม่

- เพือ่ รักษาไว้ซึ่ง

จัดงานวันลอยกระทง

ประเพณีและวัฒนธรรม

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชน จานวน

-ประชาชนได้ร่วม

200 คน

รักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมของไทย

ประชาชน จานวน

-ประชาชนได้ร่วม

100 คน

รักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมของไทย

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

ที่

โครงการ

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
9 โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี
และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพือ่ เพิม่ คุณธรรมและ

ส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม

จริยธรรม

-เพือ่ ส่งเสริมงานประเพณี

กิจกรรมงานประเพณี

และวัฒนธรรม

และวัฒนธรรม

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

50,000

50,000

100,000

50,000
100,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

จัดกิจกรรมปีละ

-ประชาชนมีคุณธรรม

1 ครั้ง

ในการดาเนินชีวติ

100,000 จัดกิจกรรมปีละ
จานวน 2 ครั้ง

- ประชาชนเห็น

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

ความสาคัญของประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

10 โครงการอุดหนุนงานกิง่ กาชาด

-เพือ่ อุดหนุนกิจกรรมของ

-อุดหนุนกิจกรรมงานกิง่

กิง่ กาชาด

กาชาด

20,000

20,000

20,000

อุดหนุงบประมาณ

-กิง่ กาชาดมีงบประมาณ

จานวน 1 ครั้ง

ในการทากิจกรรม

สานักงานปลัด

ให้แก่ประชาชน
11 โครงการจัดกิจกรรมหรืออุดหนุนงานราช
พิธแี ละรัฐพิธตี ่าง ๆ

-เพือ่ จัดกิจกรรมหรืออุดหนุน -จัดกิจกรรมหรืออุดหนุน
ราชพิธแี ละรัฐพิธตี ่างๆ

50000

50000

50000

เนื่องในงานราช

จัดกิจกรรมหรือ

ท้องถิน่

-เพือ่ ส่งเสริมและอนุรักษ์

สานักงานปลัด

อุดหนุนปีละ 1 ครั้ง กิจกรรมราชพิธแี ละรัฐ

พิธแี ละรัฐพิธตี ่าง ๆ
12 โครงการบันทึกและถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญา

-ประชาชนได้ร่วมใน
พิธตี ่าง ๆ

ถ่ายทอดภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่

30,000

30,000

30,000

ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่

จัดกิจกรรมปีละ

-ภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่

1 ครั้ง

ได้รับการอนุรักษ์

สานักงานปลัด

ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง
13 โครงการไทยนิยม ไทยยัง่ ยืน

-เพือ่ ส่งเสริมและอนุรักษ์

-ประชาชนมีจติ สานึกในความ

ความเป็นไทย

เป็นไทย

50,000

50,000

50,000

50,000

จัดกิจกรรมปีละ
1 ครั้ง

-ประชาชนมีจติ
สานึกในการรักษา
ความเป็นไทยเพิม่ ขึน้

จานวนโครงการแต่ละปี
รวมจานวนโครงการทัง้ 4 ปี
รวมจานวนโครงการทัง้ สิ้น 4 ปี

2

13

13

13

150,000

820,000

820,000

820,000

จานวนเงินแต่ละปี
41

รวมจานวนเงินทัง้ 4 ปี

2,610,000

41

รวมจานวนเงินทัง้ 4 ปี

2,610,000

สานักงานปลัด

ก.ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชุนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
แผนงานที่ 6.1การสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการ สัมมนา ศึกษาดูงาน ภายใน

2561
(บาท)

งบประมาณและทีมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
400,000

400,000

2564
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

- เพือ่ ให้บคุ ลากรมีการ

สัมมนา ศึกษาดูงาน ภายใน

400,000 ผู้บริหาร สมาชิกฯ

ประเทศและต่างประเทศ ให้กบั ผู้บริหาร

พัฒนาศักยภาพที่ใช้ใน

ประเทศและต่างประเทศ ให้

พนักงานอบต.

สมาชิกพนักงานและลูกจ้าง

การปฏิบตั ิงาน

กับ ผู้บริหารสมาชิกพนักงาน

จานวน 50 คน

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ
-บุคลากรได้รับการ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ
สานักงานปลัด

พัฒนาศักยภาพ

และลูกจ้าง
2 โครงการฝึกอบรมหน่วยงานต่างๆ

- เพือ่ ให้บคุ ลากรมีการ

อบรมหน่วยงานต่างๆ

พัฒนาศักยภาพที่ใช้ใน

ของผู้บริหาร สมาชิก

พนักงานอบต.

การปฏิบตั ิ

พนักงานและลูกจ้าง

จานวน 50 คน

3 โครงการทุนเพือ่ การศึกษาระดับปริญญา

- เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากร

บุคลากร อบต. กระแชง

โท ปริญญาตรี แก่ผู้บริหาร สมาชิก

ภาครัฐมีทุนในการศึกษา

พนักงานอบต.

พนักงานลูกจ้าง

ต่อในระดับต่างๆ

จานวน 2 คน

ของผู้บริหาร สมาชิก พนักงานและลูกจ้าง

4 โครงการเสริมสร้างและป้องกันการทุจริต

- เพือ่ เสริมสร้างและป้องกัน

บุคลากร อบต. กระแชง

300,000

240,000

100,000

100,000

300,000

240,000

100,000

300,000 ผู้บริหาร สมาชิกฯ

240,000 ผู้บริหาร สมาชิกฯ

รวมจานวนโครงการทัง้ 4 ปี

จานวนเงินแต่ละปี
13

รวมจานวนเงินทัง้ 4 ปี

1

4

4

4

100,000

1,040,000

1,040,000

1,040,000

3,220,000

สานักงานปลัด

พัฒนาศักยภาพ
-บุคลากรได้รับ

สานักงานปลัด

พัฒนาศักยภาพ

100,000 ผู้บริหาร สมาชิกอบต. -บุคลากรในองค์กร

การทุจริตในองค์กร
จานวนโครงการแต่ละปี

-บุคลากรได้รับการ

พนักงาน ลูกจ้าง

มีจติ สานึกในการ

จานวน 50 คน

ป้องกันการทุจริต

สานักงานปลัด

แผนงานที่ 6.2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านและการบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
งบประมาณและทีมา
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ที่

1 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

2 โครงการเสียภาษีมีรางวัล

- เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ

จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์

ในการปฏิบตั ิงาน

สานักงาน

- เพือ่ จูงใจให้ประชาชน

มีผู้เสียภาษีเพืม่ มากขึน้

300,000

10,000

300,000

10,000

เว็บไซด์

- เพือ่ ใช้เป็นสื่อในการ

ปรับปรุงอินเตอร์เน็ตตาบล

ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ

และเว็บไซด์

50,000

50,000

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

-มีวสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์

สานักงานปลัด

สานักงานพร้อม

กองคลัง

ในการปฏิบตั ิงาน

กองช่าง

ผู้เสียภาษี จานวน

-อบต.มีรายได้

ส่วนการคลัง

100 คน

เพิม่ ขึน้

จัดกิจกรรม จานวน

-มีสือในการประ

1 ครั้ง

ชาสัมพันธ์งาน

2564
(บาท)

300,000 วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์

10,000

มาเสียภาษี
3 โครงการอินเตอร์เน็ตตาบลและปรับปรุง

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

50,000

ของ อบต.
4 โครงการจัดทาวารสารท้องถิน่

5 โครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

สานักงานปลัด

ต่างๆ

- เพือ่ ใช้เป็นสื่อในการ

จัดทาวารสารท้องถิน่

50,000

50,000

50,000

จานวน 200 เล่ม

-มีสือในการประ

ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ

ชาสัมพันธ์งาน

ของ อบต.

ต่างๆ

- เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลใน

จัดทาแผนที่ภาษีและ

การจัดเก็บภาษีของ

ทะเบียนทรัพย์สิน

200,000

200,000

200,000 จัดกิจกรรม จานวน

-มีขอ้ มูลในการจัด

1 ครั้ง

เก็บภาษี

จัดกิจกรรม จานวน

-ประชาชนได้รับ

1 ครั้ง

ข้อมูลข่าวสารของ

สานักงานปลัด

กองคลัง

อบต.
6 โครงการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารราชการ

- เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล

เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของ

ข่าวสารราชการ

ราชการ

50,000

50,000

50,000

สานักงานปลัด

ทางราชการ
7 โครงการจัดการผังเมือง
8 โครงการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์

- เพือ่ การจัดการผัง

จัดการผังเมือง

เมืองที่เป็นระเบียบ

อบต.กระแชง

- เพือ่ รังวัดที่ดิน

รังวัดที่ดินสาธารณะ

สาธารณะ

ประโยชน์

จานวนโครงการแต่ละปี
รวมจานวนโครงการทัง้ 4 ปี
รวมจานวนโครงการทัง้ สิ้น 4 ปี

500,000
100,000

500,000
100,000

500,000 จัดกิจกรรม จานวน

-เขตอบต.มีการ

1 ครั้ง

จัดการผังเมืองที่ดี

100,000 ออกโฉนดสาธารณะ

-ที่สาธารณะมีพนื้

ได้ 1 แห่ง
8

8

8

1,260,000

1,260,000

1,260,000

จานวนเงินแต่ละปี
24

รวมจานวนเงินทัง้ 4 ปี

3,780,000

37

รวมจานวนเงินทัง้ 4 ปี

7,000,000

ที่ชัดเจน

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

2,561

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชุนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเพื่อส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 2.2 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
1 อุดหนุนโรงเรียนวัดกระแชง(จันทรไพรโรจน์

-เพือ่ อุดหนุนโครงการของ นักเรียนโรงเรียนวัดกระแชง

วิทยา)ในโครงการทีม่ ีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริม โรงเรียนวัดกระแชง

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

เป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

70,000

70,000

70,000

(จันทรไพโรจน์วทิ ยา)

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ขอรับเงิน
อุดหนุน

เด็กนักเรียน

-เพือ่ ให้นักเรียนในพืน้ ทีไ่ ด้

จานวน 150 คน รับการส่งเสริมการศึกษา

สานักงานปลัด

โรงเรียนวัด
กระแชง

การศึกษาในพืน้ ที่
2 อุดหนุนโรงเรียนวัดอนุกุญชราราม
ในโครงการทีม่ ีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริม

-เพือ่ อุดหนุนโครงการของ นักเรียนโรงเรียนวัดอนุกุล

50,000

50,000

50,000 เด็กนักเรียน

โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม ชราราม

จานวน 80 คน

การศึกษาในพืน้ ที่
รวม

2 โครงการ

-

-

120,000 120,000 120,000

-เพือ่ ให้นักเรียนในพืน้ ทีไ่ ด้
รับการส่งเสริมการศึกษา

สานักงานปลัด โรงเรียนวัด
อนุกุญชราราม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชุนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเพื่อส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 2.3 การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
1 อุดหนุนโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข - เพือ่ ประชาชนมีสุขภาพ อุดหนุนหมู่ 1-5 ต.กระแชง
ทีแ่ ข็งแรงเพิม่ ขึน้

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

เป้าหมาย
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1 โครงการ

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ขอรับเงิน
อุดหนุน

200,000 200,000 200,000 200,000 โครงการหมูบ่ ้านละ -ประชาชนมีสุขภาพ

ต.ช้างน้อย หมูบ่ ้านละ 20,000

3 โครงการ

ทีแ่ ข็งแรงเพิม่ ขึน้

สานักงานปลัด

หมูบ่ ้าน 1-5
ต.กระแชง
ต.ช้างน้อย

บาท
รวม

ตัวชีว้ ัด

200,000 200,000 200,000 200,000

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
แผนงานที่ 5.1การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการอุดหนุนการจัดงานยอยศยิง่ ฟ้า

- เพือ่ ดารงไว้ซงึ่ ศิลปะ

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

เป้าหมาย

- เพือ่ อุดหนุนจังหวัดฯ

อยุธยามรดกโลกและงานประจาปี

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ในการจัดงานยอยศ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเพณีอันดีงามของไทย ยิง่ ฟ้าอยุธยามรดกโลก

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ขอรับเงิน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000 อุดหนุงบประมาณ - ประชาชนเห็น

อุดหนุน
จานวน 1 ครัง้

ความสาคัญของ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย

รวม

1 โครงการ

30,000

30,000

30,000

สานักงานปลัด

สานักงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชุนให้น่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 9 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
แผนงานที่ 6.2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
รวม

1 โครงการ
รวมทัง้ สิน้ 5 โครงการ

- เพือ่ ช่วยเหลือประชาชน อุดหนุนศูนย์ชว่ ยเหลือประชาชน
ทีไ่ ด้รับความเดือนร้อน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

หน่วยงานที่

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบหลัก

ขอรับเงิน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000 อุดหนุนงบประมาณ -ประชาชนได้รับความช่วย

อุดหนุน
จานวน 1 ครัง้

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

30,000

30,000

30,000

30,000

230,000 380,000 380,000 380,000

เหลือจากภาครัฐ

สานักงานปลัด

เทศบาลตาบล
ราชคราม

แบบ ผ. 07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
ท่อระบายน้า
1.2 แผนงานการขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะปรับปรุง
หอกระจายข่าว
1.3 แผนงานการขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมูบ่ ้าน
1.4 แผนงานการขยายเขตบริการไฟฟ้า
1.5 แผนงานการพัฒนาระบบจราจร

รวม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
2.2 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
2.3 การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
2.4 ด้านการป้องกันยาเสพติด
2.5 การสงเคราะห์เด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ และผูป้ ่วยเอดส์

รวม

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
ปี 2563
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

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

1

250,000

53

23,950,000

53

23,950,000

52

23,700,000 159

71,850,000

0

0

7

720,000

7

720,000

7

720,000

21

2,160,000

0
0
0

0
0
0

4
7
1

8,000,000
4,250,000
100,000

4
7
1

8,000,000
4,250,000
100,000

4
7
1

8,000,000
4,250,000
100,000

12
21
3

24,000,000
12,750,000
300,000

1

250,000

72

37,020,000

72

37,020,000

71

36,770,000 216

111,060,000

0
0
3
0
0
3

0
0
233,000
0
0
233,000

13
17
11
2
5
35

1,050,000
2,040,000
1,183,000
100,000
5,050,000
8,373,000

13
17
11
2
5
35

1,050,000
2,040,000
1,183,000
100,000
5,050,000
8,373,000

13
17
11
2
5
35

1,050,000 39
2,040,000 51
1,183,000 36
100,000 6
5,050,000 15
8,373,000 147

3,150,000
6,120,000
3,782,000
300,000
15,150,000
28,502,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง
ยุทธศาสตร์

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
ปี 2563
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

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

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวติ

1

490,000

11

3,020,000

11

3,020,000

10

2,530,000

33

9,060,000

0
1

0
490,000

1
12

50,000
3,070,000

1
12

50,000
3,070,000

1
11

50,000
2,580,000

3
36

150,000
9,210,000

2

150,000

8

650,000

8

650,000

8

650,000

26

2,100,000

0
2

0
150,000

4
12

1,250,000
1,900,000

4
12

1,250,000
1,900,000

4
12

1,250,000
1,900,000

12
38

3,750,000
5,850,000

และทรัพยสิน
3.2 แผนงานการมีส่วนร่วมทางด้านการเมือง

รวม
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 แผนงานการสร้างจิตสานึกความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
4.2 แผนงานการกาจัดและจัดการขยะ

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง
ยุทธศาสตร์

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
ปี 2563
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

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

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่
5.1 แผนงานการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี

2

150,000

13

820,000

13

820,000

13

820,000

41

2,610,000

2

150,000

13

820,000

13

820,000

13

820,000

41

2,610,000

1

100,000

4

1,040,000

4

1,040,000

4

1,040,000

13

3,220,000

0

0

8

1,260,000

8

1,260,000

8

1,260,000

24

3,780,000

2,300,000
53,483,000

12
154

2,300,000 37
52,743,000 515

7,000,000
164,232,000

และภูมิปัญญาท้องถิน่

รวม
6) การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
6.1 แผนงานการสร้างจิตสานึกและพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ
6.2 แผนงานการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการ
ประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

รวม
รวมทั้งสิน้

1
10

100,000
1,373,000

12
156

2,300,000 12
53,483,000 156

แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครัง้ ที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
16,000
16,000

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครือ่ งคอมพิวเตอร์
- เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อ จัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
สาหรับงานสานักงาน ในการปฏิบัติงาน
สานักงาน 2 ชุด

2 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครือ่ งถ่ายเอกสาร

- เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อ จัดซือ้ เครือ่ งถ่ายเอกสาร
ในการปฏิบัติงาน
1 เครือ่ ง

100,000

100,000

3 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตูเ้ หล็ก แบบ 2 บาน

- เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อ จัดซือ้ ตูเ้ หล็ก แบบ 2 บาน
ในการปฏิบัติงาน
2 ตู้

5,500

5,500

4 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครือ่ งปรับอากาศ

- เพือ่ ใช้ในงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของอบต.

5 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตูเ้ หล็กบานเลือ่ น
กระจก

- เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อ จัดซือ้ ตูเ้ หล็กบานเลือ่ น
ในการปฏิบัติงาน
กระจก 4 ตู้

8,000

8,000

8,000

สานักปลัด

6 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์สานักงาน

ชัน้ เก็บของเล่น

- เพือ่ ใช้ในงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของอบต.

15,000

15,000

15,000

สานักปลัด

จัดซือ้ เครือ่ งปรับอากาศ
ขนาด 24,000 บีทียู 3 เครือ่ ง

จัดซือ้ ชัน้ เก็บของเล่น
2 ตู้

สานักปลัด

100,000

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

97,200

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

7 แผนงานการศึกษา

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครือ่ งขยายเสียงพร้อม - เพือ่ ใช้ในงานศูนย์พัฒนา
ลาโพง
เด็กเล็กของอบต.

8 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑ์สานักงาน

เครื่องพิมพ์ Multifunction - เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction

9 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑ์สานักงาน

2561
(บาท)

จัดซือ้ เครือ่ งขยายเสียง
พร้อมลาโพง 1 ชุด

ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ในการปฏิบัติงาน

ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED

สี

สี 1 เครื่อง

ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED

ขาวดา

ขาวดา 1 เครื่อง

เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ - เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อ จัดซือ้ เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวดา ในการปฏิบัติงาน
หรือชนิด LED ขาวดา
สาหรับกระดาษ A3
สาหรับกระดาษ A3 1 เครือ่ ง

2564
(บาท)
20,000

9,000

10 แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์สานักงาน

สานักปลัด

11 แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณณฑ์ยายพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ

- เพือ่ ให้มีการจัดการขยะทีใ่ น จัดซือ้ รถบรรทุกขยะ
ชุมชนทีถ่ ูกลักษณะ
1 คัน

950,000

12 แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภัณณฑ์ยายพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์

-เพือ่ ให้มียานพาหนะทีเ่ พียงพอ จัดซือ้ รถจักรยานยนต์
ในการปฏิบัติงาน
1 คัน

40,800

กองคลัง

กองช่าง

53,000

รวม 167,200

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองคลัง

17,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction - เพือ่ ให้มีครุภัณฑ์เพียงพอต่อ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ในการปฏิบัติงาน

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

950,000

1,164,300 1,114,500

950,000

กองช่าง

กองช่าง
1,093,000

