แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561

งานนโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตาบลควนกรด
อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ
หน้า
บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ผ.01 โครงการที่ อบต.ดาเนินการเอง
ผ.02 โครงการสาหรับอุดหนุน
ผ.05 โครงการประสานการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผ.06 โครงการที่ อบต.ดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

1- 2
3- 8
9 - 10
11 - 18
19 - 20

บัญชีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
ผ.01 โครงการที่ อบต.ดาเนินการเอง
ผ.02 โครงการสาหรับอุดหนุน

21 - 37
38 - 43

บัญชีครุภัณฑ์
ผ.08 บัญชีครุภัณฑ์

44 - 46

หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลในช่วงระยะเวลาสี่ปี โดยองค์การบริหารส่วน
ตาบลควนกรด ได้ดาเนินการจัดทาและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม
2559 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560
นั้น
เนื่องจากการจัดทาโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
และแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนตาบลควนกรดยังไม่
ครอบคลุมและยังมีโครงการ/กิจกรรมที่มีความจาเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ จึงมี
ความจาเป็นต้องเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง โครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน
ดังนั้ นจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องดาเนิ นการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพื่ อ ให้ ส ามารถใช้ เ ป็ น กรอบและแนวทางในการปฏิ บั ติ ร าชการได้ อ ย่ า งเหมาะสม โดยอาศั ย ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2559 ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่น และประชาคมท้ องถิ่น พิ จารณาร่ างแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น สี่ ปี ที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(3) ผู้ บ ริห ารท้องถิ่น พิจารณาอนุ มัติร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่น สี่ ปี ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศต่อไป”
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลควนกรด จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลควนกรด โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตาบล
ตามภารกิจและอานาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และ/หรือโครงการพัฒ นาอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตาบลและเพื่อ
นาไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
เพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนกรด อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564
เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561

แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนกรด อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์
1)ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมและคุณภาพ
ชีวิต

1.1 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน
1.2 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน
1.3 แผนงานสาธารณสุข
1.4 แผนงานการเกษตร
1.5 แผนงานงบกลาง
รวม
2)ยุทธศาสตร์ การจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.1 แผนงานการเกษตร
2.2 แผนงานเคหะชุมชน
รวม

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

150,000

1

150,000

1

150,000

1

150,000

4

600,000

1
2

260,000
410,000

1
2

260,000
410,000

1
2

260,000
410,000

1
2

260,000
410,000

4
8

1,040,000
1,640,000

-

-

10
4
14

1,290,000
130,000
1,420,000

10
4
14

1,290,000
130,000
1,420,000

10
4
14

1,290,000
130,000
1,420,000

30
12
42

3,870,000
390,000
4,260,000

1

ยุทธศาสตร์
3)ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 แผนงานเคหะชุมชน
รวม
4)ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
4.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
5)ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านการบริการและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานเคหะชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

9
9

4,250,000
4,250,000

7
7

13,190,000
13,190,000

4
4

2,750,000
2,750,000

20
20

20,190,000
20,190,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
5
7

410,000

5
5
30

6,080,000

5
5
28

15,020,000

5
5
25

4,580,000

20
20
90

26,090,000

2

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์กรการบริหารส่วนตาบลควนกรด
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งมั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน
ที่
1

โครงการ
โครงการ
โรงเรียนผูส้ ูงอายุ

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผู้สูงอายุมี
พื้นที่สาหรับการ
เรียนรู้และพัฒนา
ตนเอง มีกิจกรรมที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
เพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพกายและจิต
ที่ดี

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

-ผู้สูงอายุในพื้นที่ตาบล
ควนกรด
-จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
-จัดหาสถานที่ ปรังปรุง
สถานที่ หรือก่อสร้าง
สาหรับจัดกิจกรรม

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 1,500,000 150,000 จานวนผู้สูงอายุที่
เข้าร่วม
โครงการฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้สูงอายุมีพื้นที่
สาหรับการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง มี
กิจกรรมที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุ มี
สุขภาพกายและจิต
ที่ดี

-สานักงานปลัด
-กองช่าง
-กองการศึกษาฯ

เหตุผลและความจาเป็น เนื่องจากในปัจจุบันประชากรผูส้ ูงอายุในพื้นที่ตาบลควนกรดมีจานวนเพิม่ ขึ้นแต่ยังขาดการรวมกลุ่มและขาดพื้นที่สาหรับการร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสูส่ ังคมผูส้ ูงอายุจึงจาเป็นต้องจัดตั้งโรงเรียนผูส้ ูงอายุ

3

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์กรการบริหารส่วนตาบลควนกรด

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่ าตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการขยายผิว
เพื่อให้ประชาชนมี
ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
500,000
จราจรถนนคอนกรีต เส้นทางการคมนาคม หมู่ที่ 3 จากบ้านายไสว
หมู่ที่ 3 จากบ้านนาย ที่สะดวก
อาลอย – สะพานวัดใหม่
ไสว อาลอย- สะพาน
ทั้ง 2 ข้าง กว้าง
วัดใหม่
ข้างละ 0.50 เมตร
ยาวข้างละ 800 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจร
ข้างละ 400 ตารางเมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรรวม
สองข้าง 800 ตารางเมตร
2 โครงการปรับปรุง
เพื่อให้ประชาชนมี
ปรับปรุง ผิวจราจรถนน
15,000
ผิวจราจรถนน
เส้นทางการคมนาคม คอนกรีต หมู่ที่ 3 จากหน้า
คอนกรีต หมู่ที่ 3
ที่สะดวก
บ้าน อาจารย์ปริญญา
จากหน้าบ้าน
หิรัญวัฒนสุข ระยะทางกว้าง
อาจารย์ปริญญา
2.50X10 เมตร
หิรัญวัฒนสุข
ผิวจราจร 25 ตารางเมตร

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มีจานวน
เส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกยิ่งขึ้น

กองช่าง

มีจานวน
เส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกยิ่งขึ้น

กองช่าง

4

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
95,000
-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วย
ได้รับ
งานรับผิดชอบ

เพื่อให้ประชาชนมี
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
มีจานวน
ประชาชนมี
กองช่าง
เส้นทางการคมนาคม ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 สายหลัง
เส้นทาง
เส้นทางการ
ที่สะดวก
โรงเรียนวัดใหม่-คลองน้าน้อย
คมนาคมที่
คมนาคมที่
ตอนที่ 1
เป็นมาตรฐาน สะดวกยิ่งขึ้น
เพิ่มขึ้น
ระยะทาง 4X425 เมตร
850,000
ผิวจราจร 1,700 ตารางเมตร
ตอนที่ 2
ระยะทาง 4X425 เมตร
850,000
ผิวจราจร 1,700 ตารางเมตร
เหตุผลและความจาเป็น โครงการลาดับที่ 1-3 เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่หมู่ที่ 3 ชุมชนได้ร่วมกันสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน คือหนานวัดใหม่ จึงจาเป็นต้องดาเนินการตามโครงการในลาดับ
ที่ 1-3 เพื่อความสะดวกปลอดภัยจากการใช้เส้นทางและเพื่อรอบรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในพื้นที่
3

ที่
4

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 3 สายหลัง
โรงเรียนวัดใหม่คลองน้าน้อย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชนมี
ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
ขยายผิวจราจรถนน เส้นทางการคมนาคม กว้างข้างละ 0.50 เมตร
ยาวข้างละ 100 เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็ก ที่สะดวก
จากบ้านนางปรีดา-สี่
แยกทางไป
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
หมู่ที่ 4 (ตอนที่ 3 )

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

มีจานวน
เส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

เหตุผลและความจาเป็น เนื่องจากเป็นโครงการทีไ่ ด้ดาเนินการไปแล้วบางส่วนจึงมีความจาเป็นต้องนามาดาเนินการต่อให้แล้วเสร็จตลอดสาย

5

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ

5

โครงการขยายผิว
จราจรถนนคอนกรีต
หมู่ที่ 4 สายหน้าวัด
ชายคลอง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี
ขยายผิวจราจรถนน
เส้นทางการคมนาคม คอนกรีต หมู่ที่ 4
ที่สะดวก
สายหน้าวัดชายคลอง
จากสามแยก- สะพาน
หน้าวัดชายคลอง
กว้าง 1.00 เมตร
ยาว 300 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจร
300 ตารางเมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
170,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีจานวนเส้นทาง ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น การคมนาคมที่
มาตรฐานเพิ่มขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

เหตุผลและความจาเป็น เนื่องจากถนนสายหน้าวัดชายคลองเป็นเส้นทางที่ประชาชนในตาบลและตาบลใกล้เคียงใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรเพิ่มมากขึ้นเพื่อเดินทางไปยังโรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง )
โรงเรียนเทคนิค ฯลฯ แต่สภาพถนนปัจจุบันคับแคบส่งผลต่อการสัญจร จึงจาเป็นต้องดาเนินการขยายผิวจราจรถนนสายดังกล่าวเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยจาการใช้เส้นทาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการบุกเบิกถนน
หมู่ที่ 11 จากบ้าน
นายนิรันทร์ คาแหงบ้านนายชู รอดสีเสน

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก
มีเส้นทางในการ
ลาเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บุกเบิกถนน หมู่ที่ 11
มีจานวนเส้นทาง ประชาชนมีเส้นทาง
จากบ้านนายนิรันทร์
คมนาคมที่เป็น การคมนาคมที่
คาแหง-บ้านนายชู
มาตรฐานเพิ่มขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น
รอดสีเสน ระยะทาง
5X500 เมตร
ผิวจราจร 2,500 ตาราง
เมตร
เหตุผลและความจาเป็น เนื่องจากประชาชนในบริเวณดังกล่าวไม่มเี ส้นทางเพื่อใช้ในการสัญจรและลาเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

6

แบบ ผ.01
ที่
7

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการขุดทาง
เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
ระบายน้าบริเวณริม ท่วมขัง
กาแพงโรงเรียนชุมชน
บ้านไทรห้อง เหมืองน้าสาธารณะ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ขุดทางระบายน้าบริเวณ
ริมกาแพงโรงเรียนชุมชน
บ้านไทรห้อง – เหมือง
น้าสาธารณะ กว้าง 1
เมตร ยาว 400 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
(KPI)
รับผิดชอบ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 150,000 จานวนระยะทาง สามารถแก้ไขปัญหา กองช่าง
น้าท่วมขังในพื้นที่ได้

เหตุผลและความจาเป็น เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวจะเกิดน้าท่วมขังโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนจึงจาเป็นต้องดาเนินการขุดทางระบายน้า
ที่
8

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีต
เส้นทางการ
หมู่ที่ 12 จากบ้าน คมนาคมที่สะดวก
นางเจียม-สวนผู้ใหญ่
ลาด

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
หมู่ที่ 12 จากบ้านนาง
เจียม-สวนผู้ใหญ่ลาด
ตอนที่1 ระยะทางกว้าง
5X 500 เมตร
ผิวจราจร 2,500 ต.ร.ม.
ตอนที2่ ระยะทางกว้าง
5X 500 เมตร
ผิวจราจร 2,500 ต.ร.ม.
ตอนที3่ ระยะทางกว้าง
5X 500 เมตร
ผิวจราจร 2,500 ต.ร.ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีจานวนเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมที่
สะดวกยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

เหตุผลและความจาเป็น เนื่องจากปัจจุบันถนนมีสภาพชารุดส่งผลกระทบต่อการสัญจรไป-มา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จึงจาเป็นต้องดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต

7

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 13 สายธรรม
เผด็จ-วังขรี – บ้าน
นายสุรทิน เจริญ
พงศ์

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
สายหน้าโรงประชุม
หมู่ที่ 13

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวก

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่
13 สายธรรมเผด็จ-วังขรี
– บ้านายสุรทิน เจริญพงศ์
ตอนที่ 1
ระยะทาง 4X450 เมตร
ผิวจราจร 1,800 ตารางเมตร
ตอนที่ 2
ระยะทาง 4X450 เมตร
ผิวจราจร 1,800 ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายหน้าโรงประชุม หมู่ที่
13 ระยะทางกว้าง
5X100 เมตร
ผิวจราจร 500 ตาราง
เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มีจานวนเส้นทาง ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น การคมนาคมที่
มาตรฐานเพิ่มขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น

กองช่าง

250,000 มีจานวนเส้นทาง ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น การคมนาคมที่
มาตรฐานเพิ่มขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น

กองช่าง

-

1,080,000
1,080,000

-

-

-

เหตุผลและความจาเป็น โครงการลาดับที่ 9-10 เนื่องจากปัจจุบนั ถนนมีสภาพชารุดส่งผลกระทบต่อการสัญจรไป-มา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จึงจาเป็นต้องดาเนินการตามโครงการฯ

8

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561
สาหรับอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์กรการบริหารส่วนตาบลควนกรด

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่ าตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ขยายเขตประปา
เพื่อแก้ไข
ขยายเขตประปาส่วน
240,000
ส่วนภูมภิ าค หมู่ที่ 2 ปัญหาความ
ภูมิภาคจากบ้านนาย
จากบ้านนายประเสริฐ เดือดร้อนจาก ประเสริฐ สังขโชติ –
สังขโชติ – บ้านนาง
การขาดแคลน บ้านนางนัยนา
นัยนา ทวีรัตน์
น้าสาหรับใช้ใน ทวีรัตน์ (ตอนที่ 2)
การอุปโภคและ ระยะทาง 164 เมตร
(ตอนที่ 2)
บริโภค
2 ขยายเขตประปา
เพื่อแก้ไข
ขยายเขตประปาส่วน
600,000
ส่วนภูมภิ าค หมู่ที่ 2 ปัญหาความ
ภูมิภาคจากบ้านนาง
จากบ้านนางภาวนา
เดือดร้อนจาก ภาวนา เกสรินทร์ –
เกสรินทร์ – บ้านนาย การขาดแคลน บ้านนายไชยยา
ไชยยา รัตนพันธ์
น้าสาหรับใช้ใน รัตนพันธ์
การอุปโภคและ ระยะทาง 600 เมตร
บริโภค

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวน
ครัวเรือนที่
ขาดแคลนน้า
มีน้าใช้

ประชาชนมีน้า
ใช้เพื่อการ
อุปโภคและ
บริโภคที่
เพียงพอ

จานวน
ครัวเรือนที่
ขาดแคลนน้า
มีน้าใช้

ประชาชนมีน้า
ใช้เพื่อการ
อุปโภคและ
บริโภคที่
เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
การประปา
ส่วนภูมภิ าค

กองช่าง

การประปา
ส่วนภูมภิ าค

เหตุผลและความจาเป็น เนื่องจากประชาชนในบริเวณดังกล่าวขาดแคลนน้าสาหรับการอุปโภคและบริโภค

9

แบบ ผ.02
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงาน สาธารณสุข
ที่
1

โครงการ
โครงการเงิน
อุดหนุนสาหรับ
การดาเนินงาน
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อสนับสนุน
สนับสนุน
เงินอุดหนุน
งบประมาณให้กับ
ให้แก่ชุมชน/
คณะกรรมการ
หมู่บ้านเพื่อ
ชุมชน/หมู่บ้าน
ดาเนินงานตาม ทุกหมู่บ้าน
โดยดาเนินโครงการ
แนวทาง
พระราชดาริด้าน
โครงการ
พระราชดาริด้าน สาธารณสุข อย่าง
น้อยชุมชน/หมู่บา้ น
สาธารณสุข
อย่างน้อยชุมชน/ ละ 3 โครงการ
หมู่บ้าน
ละ 3 โครงการ

2561
(บาท)
260,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
260,000
260,000

2564
(บาท)
260,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวน
ชุมชน/
หมู่บ้านที่
ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ

หมู่บ้าน/ชุมชน
ได้รับเงิน
อุดหนุนเพื่อ
ดาเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข
อย่างน้อย
ชุมชน/หมู่บ้าน
ละ 3 โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักงาน
ปลัด

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน

เหตุผลและความจาเป็น เนื่องจากดาเนินการตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท0803.5/ว1745 เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณพ.ศ.2561 เกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการอุดหนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/ หมูบ้าน จัดทาโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข ในทุกชุมชน/หมู่บ้าน
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แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์กรการบริหารส่วนตาบลควนกรด

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
2.ยุทธศาสตร์ การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงาน การเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1

โครงการส่งเสริมการ
ใช้เตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง

เพื่อประหยัดพลังงาน กลุ่มอาชีพ ศูนย์การ
ด้านไฟฟ้าและก๊าชที่ เรียนรูค้ รัวเรือนในตาบล
ใช้ในการหุงต้ม

2

โครงการส่งเสริมการ
ใช้เตาเผาถ่านขนาด
200 ลิตร

เพื่อประหยัดพลังงาน กลุ่มอาชีพ และ
ด้านไฟฟ้าและก๊าชที่ ครัวเรือนในตาบล
ใช้ในการหุงต้ม

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000

30,000

30,000

2564
(บาท)
50,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- จานวนกลุ่มอาชีพ 1 กลุ่มอาชีพและ
หรือศูนย์การเรียนรู้ ครัวเรือนสามารถ
ที่ได้รับการส่งเสริม ประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน
2 เป็นการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนที่มอี ยู่
ในชุมชน
-จานวนกลุ่มอาชีพ 1 กลุ่มอาชีพและ
หรือจานวน
ครัวเรือนสามารถ
ครัวเรือนที่ได้รบั
ผลิตถ่านเพื่อใช้ได้
การส่งเสริม
2 สามารถประหยัด
พลังงานก๊าชหุงต้ม
และพลังงานไฟฟ้า
3 สามารถสร้าง
อาชีพเสริมให้กับ
ครัวเรือน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
-อบต.ควนกรด
-สานักงาน
พลังงานจังหวัด
นครศรีฯ

-อบต.ควนกรด
-สานักงาน
พลังงานจังหวัด
นครศรีฯ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมการใช้
การใช้พลังงานน้า พลังงานทดแทน

4

โครงการส่งเสริมการ
ใช้ระบบหมักก๊าช
ชีวภาพ
ขนาด 200 ลิตร
1,000 ลิตร ,
และ 1 ลบ.ม.

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

พื้นที่ตาบลควนกรด

เพื่อประหยัดพลังงาน กลุ่มอาชีพ
ด้านไฟฟ้าและก๊าชที่ ครัวเรือนในตาบล
ใช้ในการหุงต้ม
ที่ประกอบอาชีพทา
ฟาร์มปศุสตั ว์

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000 100,000 -จานวนครัวเรือน
ที่สามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าใช้
เอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 สามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าใช้
เองได้
2 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน
100,000 100,000 100,000 -จานวนกลุ่มอาชีพ 1.ครัวเรือนได้
หรือจานวน
ประหยัดพลังงานจาก
ครัวเรือนที่ได้รบั
การไฟฟ้าที่ใช้ในการ
การส่งเสริม
หุงต้ม
2 ครัวเรือนสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้านก๊าซที่ใช้ในการ
หุงต้ม
3.เป็นการส่งเสริม
การใช้พลังงาน
ทดแทนที่มีอยู่ใน
ชุมชน
4.ครัวเรือนสามารถ
ประหยัดพลังงานจาก
ฟ้าที่ใช้ในการหุงต้ม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
-อบต.ควนกรด
-สานักงาน
พลังงานจังหวัด
นครศรีฯ
-อบต.ควนกรด
-สานักงาน
พลังงานจังหวัด
นครศรีฯ

12

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

5

กลุ่มอาชีพ ศูนย์การ
โครงการส่งเสริม เพื่อประหยัด
ระบบสูบน้าโซล่า พลังงานด้านไฟฟ้า เรียนรูค้ รัวเรือนในตาบล
เซลล์แบบเคลื่อนที่

6

โครงการส่งเสริม
การใช้โซ่ล่าเซลล์
ในระบบประปา
หมู่บ้าน

เพื่อประหยัด
หมู่บ้านในตาบล
พลังงานด้านไฟฟ้า

-

7

โครงการส่งเสริม
การใช้ระบบ
อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์
ขนาดครัวเรือน,
ขนาดใหญ่

เพื่อนาพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้
ให้เกิดประโยชน์

-

กลุ่มอาชีพ
ครัวเรือนในตาบล
ศูนย์เรียนรู้ในตาบล

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000 200,000 -จานวนครัวเรือน
ที่สามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าใช้
เอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.กลุ่มอาชีพและ
ครัวเรือนสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน
2.เป็นการส่งเสริม
การใช้พลังงาน
ทดแทนที่มีอยู่ใน
ชุมชน

-อบต.ควนกรด
-สานักงาน
พลังงานจังหวัด
นครศรีฯ

500,000

500,000 500,000 -จานวนค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายด้าน
ด้านพลังงานด้าน พลังงานไฟฟ้า
ไฟฟ้าลดลง

-อบต.ควนกรด
-สานักงาน
พลังงานจังหวัด
นครศรีฯ

200,000

200,000 200,000 จานวนกลุ่ม/
จานวนครัวเรือน
ที่ไดรับการ
ส่งเสริม

-อบต.ควนกรด
-สานักงาน
พลังงานจังหวัด
นครศรีฯ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้มี
ความสะอาด
ถูกสุขลักษณะ
อนามัย และเป็น
การส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์
การใช้พลังงาน
ทดแทนที่สะอาด
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ที่
8

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการส่งเสริมการ เพื่อประหยัดพลังงาน กลุ่มอาชีพ
ใช้เตามณฑล
ด้านไฟฟ้าและก๊าชที่ วัด โรงเรียน
(เตาชีวมวล)
ใช้ในการหุงต้ม
ศูนย์เรียนรู้ ในชุมชน
ขนาด 2 กระทะ และ
ครัวเรือนในตาบล
ขนาดครัวเรือน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-จานวนกลุ่ม หรือ
จานวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริม

1 ลดการใช้
พลังงานด้านก๊าซ
และไฟฟ้าที่ใช้ใน
การหุงต้ม
2 เป็นการส่งเสริม
และ
ประชาสัมพันธ์ใน
การใช้พลังงาน
ทดแทนที่มีอยู่ใน
ชุมชน
3 ครัวเรือนได้ใช้
เตามณฑลขนาด
ครัวเรือนในการ
ประกอบอาหาร
4 ครัวเรือน
สามารถประหยัด
พลังงานจากไฟฟ้า
ที่ใช้ในการหุงต้ม

-อบต.ควนกรด
-สานักงาน
พลังงานจังหวัด
นครศรีฯ

14

ที่
9

โครงการ

โครงการ
1 คน 1 กล้าไม้

10 โครงการ

ปั่นจักรยาน
ลดโลกร้อน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวให้กับชุมชน

ประชาชนในตาบล

เพื่อลดมลภาวะ
ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม

ประชาชนในตาบล

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000

40,000

40,000

2564
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
-จานวนพื้นที่สี
เขียวที่เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ชุมชนตาบลมีพื้นที่
สีเขียว เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทาง
ธรรมชาติและเพิ่ม
ออกซิเจนให้กับ
ชุมชน
40,000 -จานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนได้มี
กิจกรรม
จิตสานึกและรู้
คุณค่าของพลังงาน
2.เป็นการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
มีการประหยัด
น้ามันเชื้อเพลิงที่
ใช้ในการคมนาคม
ในระยะทางที่ใกล้
3.ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการ
เผาไหม้น้ามัน
เชื้อเพลิง ที่ส่งผลต่อ
สภาวะโลกร้อน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
-อบต.ควนกรด
-สานักงาน
พลังงานจังหวัด
นครศรีฯ

-อบต.ควนกรด
-สานักงาน
พลังงานจังหวัด
นครศรีฯ

เหตุผลและความจาเป็น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลควนกรด ร่วมกับ สานักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาเนินกิจกรรม/โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลควนกรด จึงจาเป็นต้องดาเนินการเพิ่มเติมโครงการฯ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อไว้ใช้ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานพลังงานจังหวัด
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แบบ ผ.05
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
2.ยุทธศาสตร์ การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
1

โครงการ

โครงการ
ปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในบ้านแบบ
ประหยัดโดยการ
สนับสนุนหลอด
LED
2 โครงการฝึกอบรม
การใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดและถูกวิธี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อประหยัด
พลังงานด้านไฟฟ้า
ที่ใช้ครัวเรือน

ครัวเรือนในตาบล

เพื่อสร้างความรู้
และจิตสานึกใน
การใช้พลังงาน

ผู้นาชุมชน,ประชาชน
ในตาบล

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- จานวนค่าไฟฟ้า ครัวเรือนสามารถ
ของครัวเรือนทีไ่ ด้ ลดค่าใช้จ่ายด้าน
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ไฟฟ้าประเภทให้
ลดลง

-อบต.ควนกรด
-สานักงาน
พลังงานจังหวัด
นครศรีฯ

-จานวนผูเ้ ข้าร่วม
ฝึกอบรม

-อบต.ควนกรด
-สานักงาน
พลังงานจังหวัด
นครศรีฯ

แสงสว่างที่ใช้ใน
ครัวเรือน

-

30,000

30,000

30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.สร้างองค์ความรู้
ด้านการใช้
พลังงานในรูปแบบ
ต่างๆ อย่าง
ถูกต้องและถูกวิธี
2.สร้างวิทยากร
ท้องถิ่นในการ
ถ่ายทอดความรู้
ด้านพลังงาน

16

ที่
3

โครงการ

โครงการรณรงค์
และ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารด้าน
พลังงานโดยใช้สื่อ
ในรูปแบบต่างๆ
4 โครงการสร้าง
วิทยาการท้องถิ่น
ด้านพลังงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อประหยัด
ครัวเรือนในตาบล
พลังงานด้านไฟฟ้า

เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้าน
พลังงานให้กับ
ชุมชน

ผู้นาชุมชน,
ประชาชน ในตาบล

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000 30,000

20,000

20,000

2564
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- จานวนครัวเรือนที่ สร้างจิตสานึกด้าน -อบต.ควนกรด
รับรู้ข้อมูล
-สานักงาน
การใช้พลังงาน
พลังงานจังหวัด
และสร้างองค์
นครศรีฯ

ความรู้ด้าน
พลังงานในรูปแบบ
ต่างๆ
20,000 -จานวนผู้ที่มคี วามรู้ ท้องถิ่นสามารถมี
ด้านพลังงานและ
วิทยากรที่มีความรู้
สามารถเป็นวิทยากร ความเข้าใจด้าน
ของท้องถิ่นได้
พลังงานถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับ
ประชาชนใน
ชุมชน และผู้ที่
สนใจ

-อบต.ควนกรด
-สานักงาน
พลังงานจังหวัด
นครศรีฯ

เหตุผลและความจาเป็น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลควนกรด ร่วมกับ สานักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาเนินกิจกรรม/โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลควนกรด จึงจาเป็นต้องดาเนินการเพิ่มเติมโครงการฯ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อไว้ใช้ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานพลังงานจังหวัด
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แบบ ผ.05

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลควนกรด
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที1่ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูม่ าตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่
1

2

โครงการ
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
สายวังน้า หมู่ที่ 4
ตาบลควนกรด
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาย
สามแยกหนองพอสระน้าหนองพลับสายบ้านแม่นา้
หมู่ที่ 8
ตาบลควนกรด

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายวังน้า หมู่ที่ 4

2564
(บาท)
-

ตาบลควนกรด

ระยะทาง 4 X 2,040 เมตร
ผิวจราจร 8,160 ตารางเมตร
เพื่อให้ประชาชน ก่อสร้างถนนคอนกรีต
มีเส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,300,000

สามแยกหนองพอ-สระน้า
หนองพลับ-สายบ้านแม่นา้
ตาบลควนกรด

ระยะทาง 5 X 1,140 เมตร
ผิวจราจร 5,700 ตารางเมตร

-

-

3,710,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

จานวน
เส้นทางการ
คมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก

อบต.
ควนกรด

จานวน
เส้นทางการ
คมนาคม
ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวก

อบต.
ควนกรด

พร้อมวางท่อลอดคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1 เมตร จานวน 6 ท่อน 1 จุด

เหตุผลและความจาเป็น เนื่องจากปัจจุบันถนนมีสภาพชารุด เป็นหลุมบ่อส่งผลกระทบต่อการสัญจรไป-มา และส่งผลต่อการลาเลียงผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จึงจาเป็นต้อง
ดาเนินการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีต
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แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
สาหรับ โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลควนกรด
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 มาตรการส่งเสริม
เพื่อสร้างแกนนา
และพัฒนาเครือข่าย เครือข่ายด้านการป้องกัน
ด้านการป้องกันการ การทุจริต
ทุจริต
2. การจัดทารายงาน
การควบคุมภายใน

เพื่อประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลควนกรด

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ
สถานศึกษา
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนใน
พื้นที่ตาบล
สานักงานปลัด
อบต.และกองต่าง ๆ
ทุกกอง

2561
(บาท)

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

จานวน
มีองค์กรและ สานักงาน
ผู้เข้าร่วมเป็น แกนนาในด้าน
ปลัด
เครื่อข่าย
การป้องกันการ
ทุจริตในพืน้ ที่

-

จานวนส่วน
ราชการใน
สังกัดที่จัดทา
รายงาน

สามารถลด
โอกาสและ
ป้องกันความ
เสี่ยหรือ
ความ
ผิดพลาดที่
อาจเกิดจาก
การ
ปฏิบัติงานได้

-สานักงาน
ปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง

-กอง
การศึกษาฯ
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แบบ ผ.06

ที่

โครงการ

3

กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

สานักงานปลัด
อบต.และกองต่าง ๆ
ทุกกอง

4 ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนที่วางไว้
และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

สานักงานปลัด
อบต.และกองต่าง ๆ
ทุกกอง

-

-

-

-

5 การจัดหา
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน

เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทน แต่งตั้งตัวแทน
ภาคประชาชนเข้ามามี ชุมชนในพื้นที่ตาบล
ส่วนร่วมในการจัดซื้อจัด ควนกรด
จ้างของ อบต.
เพื่อป้องกันการทุจริต

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-จานวน
กิจกรรม/
โครงการทีไ่ ด้
ติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

จานวน
กิจกรรม/
โครงการที่
ปฏิบัติเป็นไป
ตามแผน

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ถูกต้องตาม
ระเบียบ
กฎหมายและ
ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง

สานักงาน
ปลัด
-กองคลัง
-กองช่าง

-กอง
การศึกษาฯ

มีการดาเนินงาน สานักงาน
โครงการ/
ปลัด
กิจกรรมเป็นไป
ตาม
วัตถุประสงค์
ที่วางไว้
จานวนตัวแทน สามารถลดโอกาส -กองคลัง
ชุมชนทีได้รบั
และ
การแต่งตั้ง
ป้องกันความเสี่ย
หรือความ
ผิดพลาดที่อาจ
เกิดจากการ
ปฏิบัตงิ านได้
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เหตุผลและความจาเป็น โครงการ/ กิจกรรม ในลาดับที่ 1-5 เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของ อบต. ปฏิบตั ิถกู ต้องตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
สามารถป้องกันการทุจรติที่อาจเกิดขึ้นได้และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แบบ ผ.01

ลาดับ
1

2

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนกรด
รายละเอียดในแผนพัฒนา
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

1.โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

2. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561 - 2564
งบประมาณปีละ 80,000 บาท

2. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561 - 2564
งบประมาณปีละ 100,000 บาท

* โครงการลาดับที่ 6 หน้า58
1. โครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า
2. เป้าหมาย
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า
3. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561 - 2564
งบประมาณปีละ 50,000 บาท
* โครงการลาดับที่ 2 หน้า 64

1.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

แผนงาน

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครอง สังคมและคุณภาพชีวิต
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ทาให้ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้น

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

เนื่องจากต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/6
2072 ลว 5 ก.ค. 61 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สังคมและคุณภาพชีวิต

2.เป้าหมาย
สุนัขและแมว อายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
ที่มีเจ้าของและไม่มเี จ้าของภายในเขต
ตาบลควนกรด
3. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561 - 2564
งบประมาณปีละ 170,000 บาท
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แบบ ผ.01

ลาดับ
3

4

5

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ

1.โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ

2. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2562 งบประมาณ 3,140,000 บาท
ปี 2563 งบประมาณ 3,160,000 บาท
ปี 2564 งบประมาณ 3,180,000 บาท*
โครงการลาดับที่ 2 หน้า 66
1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

2. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2562 งบประมาณ 3,500,000 บาท
ปี 2563 งบประมาณ 3,500,000 บาท
ปี 2564 งบประมาณ 3,500,000 บาท

2. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2562 งบประมาณ 90,000 บาท
ปี 2563 งบประมาณ 120,000 บาท
* โครงการลาดับที่ 3 หน้า 67
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้า
บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 1

2. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2562 งบประมาณ 120,000 บาท
ปี 2563 งบประมาณ 130,000 บาท

2. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561
งบประมาณ 100,000 บาท

2. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2562
งบประมาณ 100,000 บาท

1.โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้า
บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 1

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

เนื่องจากคาดว่าจะมีจานวนผู้พิการเพิ่มขึ้น โดย
คานวณข้อมูลจานวนคนพิการทีไ่ ด้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ของ
อปท. เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

เนื่องจากคาดว่าจะมีจานวนผูป้ ่วยเอดส์เพิม่ ขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องการจะดาเนินการใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่ไม่ได้ดาเนินการจึง
จาเป็นต้องนามาดาเนินการในปีงบประมาณถัดไป

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เคหะและชุมชน

โครงการ ลาดับที่ 1 หน้าที่ 71
โครงการลาดับที่ 27
(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)
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แบบ ผ.01

ลาดับ
6

7

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาควนกรด 1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาควนกรด เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอแก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4
เกมส์
เกมส์
การเบิกจ่าย
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
2.เป้าหมาย
2.เป้าหมาย
จัดการแข่งขันกีฬาให้กับเยาวชนและ
จัดการแข่งขันกีฬาให้กับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปในตาบลควนกรด
ประชาชนทั่วไปในตาบลควนกรด
2. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561 - 2564
งบประมาณปีละ 150,000 บาท

2. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561 - 2564
งบประมาณปีละ 250,000 บาท

* โครงการลาดับที่ 7 หน้า 122
1. โครงการอบรม สัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.โครงการอบรม สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561 - 2564
งบประมาณปีละ 50,000 บาท

2. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561 - 2564
งบประมาณปีละ 100,000 บาท

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอแก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเบิกจ่าย
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงาน
แผนงานการศึกษาฯ

แผนงานการศึกษาฯ

* โครงการลาดับที่ 27
(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)
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แบบ ผ.01

ลาดับ
8

9

10

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1. โครงการอบรม จริยธรรมคุณธรรม
ให้เด็กและเยาวชน

1.โครงการอบรม จริยธรรมคุณธรรมให้
เด็กและเยาวชน

2. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561 - 2564
งบประมาณปีละ 50,000 บาท

2. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561 - 2564
งบประมาณปีละ 100,000 บาท

*โครงการลาดับที่ 10 หน้าที่123
1. โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์

1. โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์

2. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561 - 2564
งบประมาณปีละ 50,000 บาท
*โครงการลาดับที่ 20 หน้า 21
(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)
1. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ของ ศพด. อบต. ควนกรด

2. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561 - 2564
งบประมาณปีละ 60,000 บาท

2. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561 - 2564
งบประมาณปีละ 40,000 บาท

2. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561 - 2564
งบประมาณปีละ 100,000 บาท

1.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ของ ศพด. อบต.ควนกรด

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอแก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเบิกจ่าย
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษาฯ

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอแก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเบิกจ่าย
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษาฯ

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอแก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเบิกจ่าย
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษาฯ

* โครงการลาดับที่ 12 หน้าที่ 117

24

แบบ ผ.01

ลาดับ
11

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

1.โครงการจัดงาน
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

2.เป้าหมาย
จัดกิจกรรมหรือร่วมกิจกรรม
เดินเทิดพระเกียรติ ร่วมกับอาเภอ

12

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1.โครงการวันแม่แห่งชาติ

2.เป้าหมาย
จัดกิจกรรมหรือร่วมกิจกรรม
เดินเทิดพระเกียรติ ร่วมกับอาเภอหรือจัด
กิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

3. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561-2564
งบประมาณปีละ 30,000 บาท
โครงการลาดับที่ 15 หน้า 119
1. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม
หอกระจายข่าวเสียงตามสาย,ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย

3. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561-2564
งบประมาณปีละ 30,000 บาท

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างหอกระจายข่าวเสียงตามสาย
ม.1 ม.7 ม.6 เสียงแบบไร้สาย ม.10 ม.12
ซ่อมแซมหอ กระจ่ายข่าวที่มหี อกระจายข่าว
เสียงตามสาย,และเสียงแบบไร้สายทุกหมูบ่ ้าน

2. เป้าหมาย
ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ เพิ่มเติม
หอกระจายทุกหมู่บา้ น

3. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561-2564
งบประมาณปีละ 1,000,000 บาท
*โครงการลาดับที่ 1,2 หน้า 128

3. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561-2564
งบประมาณปีละ 1,200,000 บาท

1. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ เพิ่มเติม
หอกระจาย

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากเพิ่มเป้าหมายในการจัด
กิจกรรม

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

เนื่องจากบางหมู่บ้าน ยังไม่มีระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5
กระจายเสียงหรือมีแต่ไม่สามารถใช้การ การพัฒนาด้านการบริการ
ได้ จึงจาเป็นต้องดาเนินการก่อสร้าง / และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ เพิ่มเติม หอ
กระจายข่าว เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชน
ภายในพื้นทีไ่ ด้รับทราบอย่างทั่วถึง

แผนงาน
แผนงานการศึกษาฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
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แบบ ผ.01

ลาดับ
13

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เหล็กสายหอถังประปา-บ้านนาย กมล เสริมเหล็กสายหอถังประปา-บ้านนาย
สุขอนันต์ หมู่ที่ 1
กมล สุขอนันต์ หมู่ที่ 1 (ตอนที่ 2 )
2. เป้าหมาย
3. เป้าหมาย
ระยะทาง 400 เมตร
ระยะทาง 800 เมตร
2. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561
งบประมาณ 2,480,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว ยุทธศาสตร์ที่ 3
บางส่วน จึงจาเป็นต้องนามาดาเนินการต่อ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
เพื่อให้แล้วเสร็จ
พืน้ ฐาน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

3. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2562
งบประมาณ 1,240,000 บาท

*โครงการลาดับที่ 2 หน้า 74

26

แบบ ผ.01

ลาดับ
14

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนางทรัพย์-บ้านนาง
เหล็ก จากบ้านนางทรัพย์-บ้านนาง
รื่นฤดี จันทร์อุดม หมู่ที่ 5
รื่นฤดี จันทร์อุดม หมู่ที่ 5
2. เป้าหมาย
2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทาง
ก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทาง
3X150 เมตร ผิวจราจร 450 ต.ร.ม. 3X150 เมตร ผิวจราจร 450 ต.ร.ม.
3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2563
งบประมาณ 280,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากถนนเป็นหลุมบ่อประชาชน
ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
อย่างยั่งยืน จึงจาเป็นต้อง ดาเนินการ
ก่อสร้างถนน

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2561
งบประมาณ 280,000 บาท

*โครงการลาดับที่ 20 หน้า 83

27

แบบ ผ.01

ลาดับ
15

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)
1. โครงการขุดคูพร้อมวางท่อ
ระบายน้าจากบ้านนายสมศักดิ์
รักษ์ศรีทอง-บ้านนางสุดารัตน์
คงมีศรี

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)
1. โครงการขุดคูพร้อมวางท่อ
ระบายน้าจากบ้านนายสมศักดิ์
รักษ์ศรีทอง-บ้านนางสุดารัตน์
คงมีศรี (ตอนที่ 2 )

2. เป้าหมาย
ระยะทาง 350 เมตร

2. เป้าหมาย
ระยะทาง 350 เมตร

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2561
งบประมาณ 500,000 บาท

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 500,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้วบางส่วน จึงจาเป็นต้องนามา
ดาเนินการต่อเพื่อให้แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

*โครงการลาดับที่ 34 หน้า 105

28

แบบ ผ.01

ลาดับ
16

รายละเอียดในแผนพัฒนา
รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม่)
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนางลี่ รัตนพันธ์ เสริมเหล็ก จากบ้านนางลี่ รัตนพันธ์
หมู่ที่ 5 - เขตพื้นที่ หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 5 - เขตพื้นที่ หมู่ที่ 7
2. เป้าหมาย
2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทาง
ก่อสร้างถนนคอนกรีต ระยะทาง
5X350 เมตร ผิวจราจร 1,750 ต.ร.ม. 5X350 เมตร ผิวจราจร 1,750 ต.ร.ม.
3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2564
งบประมาณ 1,130,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

เนื่องจากถนนเป็นหลุมบ่อประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 3
ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความ
การพัฒนาด้าน
เดือดร้อน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
โครงสร้างพื้นฐาน
ความเดือดร้อนอย่างยั่งยืน
จึงจาเป็นต้อง ดาเนินการก่อสร้างถนน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 1,130,000 บาท

*โครงการลาดับที่ 22 หน้า 83

29

แบบ ผ.01

ลาดับ
17

รายละเอียดในแผนพัฒนา
รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม่)
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านโคกหาร หมูท่ ี่ 6 เสริมเหล็กสายบ้านโคกหาร หมูท่ ี่ 6
2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
จากบ้านนายประพิศ-บ้านนางมณฑา
ระยะทาง 4X430 เมตร
ผิวจราจร 1,720 ตารางเมตร

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2564
งบประมาณ 1,070,000 บาท

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
จากบ้านนายพิศ-บ้านนางมณฑา
ระยะทาง 5X250 เมตร
ผิวจราจร 1,250 ตารางเมตร

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

เนื่องจากถนนเป็นหลุมบ่อประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 3
ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความ
การพัฒนาด้าน
เดือดร้อน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
โครงสร้างพื้นฐาน
ความเดือดร้อนอย่างยั่งยืน
จึงจาเป็นต้อง ดาเนินการก่อสร้างถนน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 750,000 บาท

*โครงการลาดับที่ 87 หน้า 28

30

แบบ ผ.01

ลาดับ
18

รายละเอียดในแผนพัฒนา
รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม่)
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านบนควน- เสริมเหล็ก จากสามแยกบ้านบนควนสามแยกเลียบเหมือง หมู่ที่ 7
สามแยกเลียบเหมือง หมู่ที่ 7
2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ระยะทาง 4X1,500 เมตร
ผิวจราจร 6,000 ตารางเมตร

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ระยะทาง 4X500 เมตร
ผิวจราจร 2,000 ตารางเมตร

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2561
งบประมาณ 3,720,000 บาท

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 1,200,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้ดาเนินการ
ไปแล้วบางส่วน จึงจาเป็นต้องนามา
ดาเนินการต่อเพื่อให้แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

*โครงการลาดับที่ 87 หน้า 30

31

แบบ ผ.01

ลาดับ
19

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)
1. โครงการบุกเบิกถนน หมู่ที่ 9
จากถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ – บ้าน
นายจวน ดอกไม้หอม

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)
1. โครงการบุกเบิกถนน หมู่ที่ 9
จากถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ – บ้าน
นายจวน ดอกไม้หอม

2. เป้าหมาย
บุกเบิกถนน
ระยะทาง 4X1,000 เมตร
ผิวจราจร 4,000 ตารางเมตร

2. เป้าหมาย
บุกเบิกถนน
ระยะทาง 4X1,000 เมตร
ผิวจราจร 4,000 ตารางเมตร

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2561
งบประมาณ 500,000 บาท

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 500,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องการจะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ดาเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา การพัฒนาด้าน
แต่ไม่ได้ดาเนินการจึงจาเป็นต้องนามา โครงสร้างพื้นฐาน
ดาเนินการในปีงบประมาณถัดไป

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

*โครงการลาดับที่ 1 หน้า 5
(แผนพัฒนาฯเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี2560)

32

แบบ ผ.01

ลาดับ
20

รายละเอียดในแผนพัฒนา
รายละเอียดในแผนพัฒนา
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์
ท้องถิ่นสี่ปี
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม่)
1. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน 1. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องการจะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
หินคลุก หมู่ที่ 9
หินคลุก หมู่ที่ 9
ดาเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา การพัฒนาด้าน
แต่ไม่ได้ดาเนินการจึงจาเป็นต้องนามา โครงสร้างพื้นฐาน
2. เป้าหมาย
2. เป้าหมาย
ดาเนินการในปีงบประมาณถัดไป
-สายข้างบ้านางวิลัย (ตอน 2) -สายข้างบ้านางวิลัย (ตอน 2) บ้านนางจับ ระยะทาง 4X350 เมตร บ้านนางจับ ระยะทาง 4X350 เมตร
-สายข้างบ้านางวิลัย (ตอน 2) - -สายข้างบ้านางวิลัย (ตอน 2) ทุ่งเตย ระยะทาง 4X400 เมตร
ทุ่งเตย ระยะทาง 4X400 เมตร
3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2561
งบประมาณ 500,000 บาท

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 60,000 บาท

*โครงการลาดับที่ 9 หน้า 15
(แผนพัฒนาฯเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี2560)

33

แบบ ผ.01

ลาดับ
21

22

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

1. โครงการสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต จากสามแยกบ้านนางสงค์
รัตนบุร-ี สามแยกบ้านนายสายัณต์
ตันติกิตติชัย หมู่ที่ 11

1. โครงการสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต จากสามแยกบ้านนางสงค์
รัตนบุร-ี สามแยกบ้านนายสายัณต์
ตันติกิตติชัย หมู่ที่ 11

2. เป้าหมาย
ระยะทาง 5 X 90 เมตร
ผิวจราจร 450 ตารางเมตร

2. เป้าหมาย
ระยะทาง 5 X 90 เมตร
ผิวจราจร 450 ตารางเมตร

3. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561

3. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2562

1. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงผิว

จราจรถนนสายหน้าเขา-ไสยอ

1. โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนสาย เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้ดาเนินการ
หน้าเขา-ไสยอ
ไปแล้วบางส่วน จึงจาเป็นต้องนามา

2. เป้าหมาย
ระยะทาง 5 X 2,500 เมตร
ผิวจราจร 12,500 ตารางเมตร

2. เป้าหมาย
ระยะทาง 5 X 1,000 เมตร
ผิวจราจร 5,000 ตารางเมตร

3. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561
งบประมาณ 4,370,000 บาท*

3. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2562
งบประมาณ 1,750,000 บาท

*โครงการลาดับที่ 9 หน้า 15
(แผนพัฒนาฯเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี2560)

ยุทธศาสตร์

เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องการจะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ดาเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา การพัฒนาด้าน
แต่ไม่ได้ดาเนินการจึงจาเป็นต้องนามา โครงสร้างพื้นฐาน
ดาเนินการในปีงบประมาณถัดไป

ดาเนินการต่อเพื่อให้แล้วเสร็จ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการลาดับที่ 59 หน้า 98
*โครงการลาดับที่ 13 หน้า 17
(แผนพัฒนาฯเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี2560)

34

แบบ ผ.01

ลาดับ
23

24

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

1. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ซอย
4 ซอย 5 หมู่ที่ 5

1. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน เนื่องจากพิมพ์ความกว้างของถนนผิดพลาด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 ซอย 4
ซอย 5 หมู่ที่ 5

2. เป้าหมาย
ข้างละ 50 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

2. เป้าหมาย
กว้างข้างละ 0.50 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

3. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2562
งบประมาณ 330,000 บาท
โครงการลาดับที่ 19 หน้า 82
1.โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหน้าที่ทาการ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลควนกรด
2เป้าหมาย
วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 120 X 1.00 เมตร
จานวน 13 ท่อน พร้อมถมดินกลบ
เกลี่ยเรียบหลังท่อน้าและทาผนังกั้น
ปากท่อน้า

3. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2562
งบประมาณ 330,000 บาท

3. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561
งบประมาณ 120,000 บาท
โครงการลาดับที่ 72 หน้า 104

3. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2562
งบประมาณ 120,000 บาท

1.โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณหน้าที่ทาการ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลควนกรด
2เป้าหมาย
วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 120 X 1.00 เมตร
จานวน 13 ท่อน พร้อมถมดินกลบ
เกลี่ยเรียบหลังท่อน้าและทาผนังกั้นปาก
ท่อน้า

เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องการจะ
ดาเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
แต่ไม่ได้ดาเนินการจึงจาเป็นต้องนามา
ดาเนินการในปีงบประมาณถัดไป

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน
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แบบ ผ.01

ลาดับ
25

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)
1.โครงการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม
สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)
1.โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(กรณีครบวาระหรือกรณีพ้นจาก
ตาแหน่งเพราะเหตุอื่น)

2.เป้าหมาย
จัดการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม
สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

2.เป้าหมาย
ดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (กรณี
ครบวาระหรือกรณีพ้นจากตาแหน่ง
เพราะเหตุอื่น)

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2561-2564

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2561-2564

งบประมาณปีละ 200,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้เดิมคาดว่า ยุทธศาสตร์ที่ 5
จะไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
การพัฒนาด้านการ
บริการและเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล

แผนงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณปีละ 2,000,000 บาท

โครงการลาดับที่ 9 หน้า 127
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แบบ ผ.01

ลาดับ
26

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)
1.โครงการจัดเก็บและกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)
1.โครงการจัดเก็บและกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2.เป้าหมาย
ดาเนินการจัดเก็บและกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2.เป้าหมาย
ดาเนินการจัดเก็บและกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล หรือจ้างผู้จัดเก็บ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2561-2564
งบประมาณปีละ 1,500,000 บาท

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2561-2564
งบประมาณปีละ 2,500,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้เดิม
คาดว่าจะไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

*โครงการลาดับที่ 8 หน้า 73
โครงการลาดับที่ 22 หน้า 22
(แผนพัฒนาฯเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี2560)
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนกรด
ลาดับ
1

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)
1.ขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้า
สาธารณะ/ย้ายเสาไฟฟ้า หมู่ที่ 1

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)
1.ขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ/
ย้ายเสาไฟฟ้า หมู่ที่ 1

-ย้ายเสาไฟฟ้าสายควนเหรียง
-ย้ายเสาไฟฟ้าสายหนองตรุด

-ย้ายเสาไฟฟ้าสายควนเหรียง
-ย้ายเสาไฟฟ้าสายหนองตรุด

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2561
งบประมาณปีละ 90,000 บาท

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562
งบประมาณปีละ 100,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องการจะ ยุทธศาสตร์ที่ 3
ดาเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา การพัฒนาด้าน
แต่ไม่ได้ดาเนินการจึงจาเป็นต้อง
โครงสร้างพื้นฐาน
2. เป้าหมาย
2. เป้าหมาย
นามาดาเนินการในปีงบประมาณ
-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากบ้าน -ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจากบ้าน นายทวี
ถัดไป
นายทวี ไชยศร- ซอยหนองเต่า 2 ไชยศร- ซอยหนองเต่า 2

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

* โครงการลาดับที่ 5 หน้า 136
* โครงการลาดับที่ 2 หน้า 10
(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)
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แบบ ผ.02
.

ลาดับ
2

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)
1.ขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 3

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)
1.ขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่ที่ 3

2.เป้าหมาย
-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจาก
บ้านนางสาวรัชนี
-ไฟฟ้าสาธารณะสายนาขี้เป็ด

2. เป้าหมาย
-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจาก
บ้านนางสาวรัชนี
-ไฟฟ้าสาธารณะสายนาขี้เป็ด

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2561
งบประมาณ 26,000 บาท

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 30,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องการจะ ยุทธศาสตร์ที่ 3
ดาเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา การพัฒนาด้าน
แต่ไม่ได้ดาเนินการจึงจาเป็นต้อง
โครงสร้างพื้นฐาน
นามาดาเนินการในปีงบประมาณ
ถัดไป

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

* โครงการลาดับที่ 1 หน้า 6
(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)
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แบบ ผ.02

ลาดับ
3

รายละเอียดในแผนพัฒนา
รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)
(เปลี่ยนแปลงใหม่)
1.ขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้า
1.ขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ
สาธารณะ หมู่ที่ 5 จานวน 2 จุด หมู่ที่ 5 จานวน 2 จุด
2.เป้าหมาย
-ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะจาก
บ้านนางลี่ รัตนพันธ์-ต่อเขต
ม.7 ระยะทาง 150 เมตร

2.เป้าหมาย
-ขยายเขตไฟฟ้าจาก
บ้านนางลี่ รัตนพันธ์-ต่อเขต
ม.7 ระยะทาง 150 เมตร

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2563
งบประมาณ 60,000 บาท

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 60,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องการจะ ยุทธศาสตร์ที่ 3
ดาเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา การพัฒนาด้าน
แต่ไม่ได้ดาเนินการจึงจาเป็นต้อง
โครงสร้างพื้นฐาน
นามาดาเนินการในปีงบประมาณ
ถัดไป

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

* โครงการลาดับที่ 9 หน้า 141
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แบบ ผ.02

ลาดับ
4

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)
1.ขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 9

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)
1.ขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่ที่ 9

2.เป้าหมาย
-บริเวณโรงเรียนบ้านหน้าเขา
ระยะทาง 100 เมตร
-บ้านางวิลัย – บ้านนายสงวน
ระยะทาง 500 เมตร

2.เป้าหมาย
-ถนนสายโรงเรียนบ้านหน้าเขา
ระยะทาง 160 เมตร
-ถนนสายบ้านนางวิลัย
ระยะทาง 700 เมตร

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2561

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2561

1.ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 11

1.ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 11

2.เป้าหมาย
-จากสามแยกบ้านห้วยยูง-สาม
แยกบ้านนายอาจินต์
-จากถนนทุ่งสง-ทุง่ ใหญ่-บ่อ
บาดาลสาธารณะ

2.เป้าหมาย
-จากสามแยกบ้านห้วยยูง-สามแยก
บ้านนายอาจินต์
-จากถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่-บ่อบาดาล
สาธารณะ

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2561

3. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2562

* โครงการลาดับที่ 13 หน้า 144

5

* โครงการลาดับที่ 15 หน้า 146

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากระยะทางที่สารวจไว้เดิม
น้อยกว่าระยะทางที่จะดาเนินการ

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องการจะ ยุทธศาสตร์ที่ 3
ดาเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา การพัฒนาด้าน
แต่ไม่ได้ดาเนินการจึงจาเป็นต้อง
โครงสร้างพื้นฐาน
นามาดาเนินการในปีงบประมาณ
ถัดไป

แผนงานเคหะและชุมชน
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แบบ ผ.02

ลาดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี
(ปัจจุบัน)
6 1. ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
จากถนนสายวัดชายคลอง หมู่ที่4
จานวน 2 สาย
สาย 1 จากหน้าบ้าน ร.ต.เกรียง
ศักดิ์-สะพานนบเพิงระยะทาง
1,000 เมตร
สาย2 จากหน้าบ้าน ร.ต.เกรียง
ศักดิ์-หน้าวัดชายคลอง ระยะทาง
500เมตร
2. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2561

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)
1. ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
จากถนนสายวัดชายคลอง
จานวน 2 สาย
สาย 1 จากหน้าบ้าน ร.ต.เกรียง
ศักดิ์-สะพานนบเพิงระยะทาง
1,000 เมตร
สาย2 จากหน้าบ้าน ร.ต.เกรียง
ศักดิ์-หน้าวัดชายคลอง ระยะทาง
500เมตร

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องการจะ ยุทธศาสตร์ที่ 3
ดาเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา การพัฒนาด้าน
แต่ไม่ได้ดาเนินการจึงจาเป็นต้อง
โครงสร้างพื้นฐาน
เปลี่ยนแปลงปีงบประมาณที่จะ
ดาเนินการ

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

2. งบประมาณและที่ผ่านมา
ปี 2563

โครงการลาดับที่ 1 หน้า 132
โครงการลาดับที่ 23 หน้า 22
(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)
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แบบ ผ.02

ลาดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี
(ปัจจุบัน)
7 1. โครงการอุดหนุนงบประมาณ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
การจ้างของ อปท. ระดับอาเภอ
2. งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2561-2564
3. งบประมาณปีละ
15,000 บาท
โครงการลาดับที่ 1
หน้าที่ 152

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)
1.โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาเภอทุ่งสง
2. งบประมาณและปีที่ผ่านมา
2561-2564
3. งบประมาณปีละ
20,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อหรือจ้างของ อปท. ระดับ อาเภอ
สภาพสิ้นสุดลงตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัด
จ้าง พ.ศ.2560 ที่มีผลบังคับใช้
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้
ออกระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยกาหนดให้
อปท. สามารถจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ร่วมกันจัดให้มีสถานที่กลาง
และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอทุ่งสงขึ้น
โดยใช้ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือจ้างของ อปท.ระดับ อาเภอ เป็น
ศูนย์ให้การช่วยเหลือประชาชนฯ
แทน

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ 5 การพัฒนาด้านการ
บริการและเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
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แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนกรด
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

กล้องถ่ายรูป

2 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

3 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

4 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์
งานบ้าน
งานครัว

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์
คูลเลอร์น้า

5 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ดนตรีและ
นาฏศิลป์

กลองคองก้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ครุภณ
ั ฑ์)
กล้องถ่ายรูป
จานวน 1 เครื่อง

เพื่อใช้ในการ
ถ่ายภาพ
กิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ
เพื่อใช้ในการ
อุปกรณ์กระจาย
ปฏิบัติงาน
สัญญาณไร้สาย
(Access Point)
เพื่อใช้ในการ
เครื่องพิมพ์
ปฏิบัติงาน
จานวน 1 เครื่อง
เพื่อใช้ใส่น้าดื่ม
คูลเลอร์น้า
สาหรับการจัด
ขนาด 21 ลิตร
ประชุมและจัด
จานวน 2 ถัง
กิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ
เพื่อใช้ใน
กลองคองก้า
กิจกรรม/โครงการ จานวน 1 ชุด
ต่างๆ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
19,300
-

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด

-

5,700

5,700

-

สานักงานปลัด

-

17,000

17,000

-

สานักงานปลัด

-

4,000

4,000

-

สานักงานปลัด

-

8,000

-

-

สานักงานปลัด
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

6 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร

เครื่องพ่น
หมอกควัน

7 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ป้ายสาม
ไฟฟ้าและวิทยุ เหลีย่ มจราจร

8 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารอง
ไฟฟ้า

9 เคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

10 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

11

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการพ่น
กาจัดแมลงหรือ
การฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ
เพื่อใช้ในการ
อานวยความ
สะดวกด้าน
การจราจร
เพื่อใช้ในการสารอง
ไฟฟ้าของระบบกล้อง
cctv
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อใช้ในงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย และเพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ควนกรด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ครุภณ
ั ฑ์)
เครื่องพ่นหมอกควัน
จานวน 4 เครื่อง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
120,000
60,000

2564
(บาท)
60,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด

ป้ายสามเหลีย่ ม
จราจร
จานวน 6 ป้าย

-

78,000

-

-

สานักงานปลัด

เครื่องสารองไฟฟ้า

-

5,900

-

-

สานักงานปลัด

เครื่องพิมพ์
จานวน 2 เครื่อง
ถั งน้ าแบบพลาสติ ก
ขนาดความจุ
2,000 ลิตร
จานวน 10 ถัง

-

10,000

10,000

-

กองช่าง

-

64,000

64,000

64,000

สานักงานปลัด

จั ดซื้ อเครื่ องถ่ าย
เอกสารระบบดิ จิ ตอล
(ขาว-ดา) ความเร็ว
40 แผ่นต่อนาที
จานวน 1 เครื่อง

-

180,000

-

-

สานักงานปลัด
หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
ปีงบประมาณ จาก
พ.ศ.2561 เป็น
พ.ศ.2562
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

12 เคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ครุภณ
ั ฑ์)
เพื่อใช้ในการ
รถบรรทุกขยะ
จัดเก็บและบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
จานวน 1 คัน
ขยะ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,400,000

2564
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
- สานักงานปลัด
- กองช่าง
หมายเหตุ
เปลี่ยนแปลง
ปีงบประมาณ
จาก พ.ศ.2561
เป็น พ.ศ.2563
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