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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 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นั้น
เนื่องจากการจัดทาโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564
และแผนพัฒ นาท้องถิ่น เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 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) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรื อ
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 3 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 3 ประจาปี พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนกรด อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564
เปลี่ยนแปลง แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2561

แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 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
1

151,000
151,000

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1

151,000
151,000

1

ยุทธศาสตร์
3)ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 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)

-

-

5
5

2,475,000
2,475,000

1
1

350,000
350,000

-

-

6
-

2,825,000
2,825,000

4)ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
4.2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

-

-

5
-

126,640
-

4
-

95,940
-

4
-

95,940
-

13
-

318,520
-

-

-

5

126,640

4

95,940

4

95,940

13

318,520

5)ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านการบริการและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานเคหะชุมชน
รวม

-

-

1
1

150,000
150,000

1
1

150,000
150,000

1
1

150,000
150,000

3
3

450,000
450,000

รวมทั้งสิ้น

-

-

7

427,640

5

265,000

5

287,000

17

979,653

2

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2561
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์กรการบริหารส่วนตาบลควนกรด

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
2.ยุทธศาสตร์ การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการวางท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณคลอง
วังหีบ หมู่ที่ 4

เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการน้าด้าน
การเกษตร
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้าท่วม/ปัญหา
ภัยแล้งในพื้นที่

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

วางท่อลอดเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาเร็จรูป ขนาด
กว้าง 1.20 เมตร
ยาว 1.00 เมตร
สูง 1.20 เมตร
จานวน 10 ท่อน
พร้อมก่อสร้างหูช้างปาก
ท่อทั้งสองข้างพร้อมลง
ดินถมหลังท่อเกลี่ยเรียบ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
151,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-จานวนผู้ได้รับ
ประโยชน์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มีน้าเพื่อใช้ใน
กองช่าง
การเกษตรและ
สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้าท่วม
หรือปัญหาภัยแล้งใน
พื้นที่ได้

เหตุผลความจาเป็น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวของลาคลองเป็นแนวโค้งและมีลาเหมืองแยกทางน้าจากคลองดังกล่าว ในฤดูน้าหลากกระแสน้าจะไหลแรงและกัดเซาะในบริเวณดังกล่าว
ทาให้กระแสน้าเปลี่ยนทิศทาง น้าไหลเข้าสู่ลาเหมืองเพิ่มขึ้นส่งผลให้ลาเหมืองมีขนาดใหญ่ขึ้นน้าจึงเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและถนนส่งผลกระทบต่อประชาชน

3

แบบ ผ.01
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
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชนมี
ก่อสร้างคอนกรีต หมู่ที่ 2
คอนกรีต หมู่ที่ 2
เส้นทางการคมนาคม จากบ้านนางปราณี – บ้าน
จากบ้านนางปราณี – ที่สะดวก
นายชูศิลป์
บ้านนายชูศิลป์
ระยะทาง 5X350 เมตร
ผิวจราจร 1,750 ตารางเมตร

2

โครงการปรับปรุง
เพื่อให้ประชาชนมี
ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ถนนลาดยางแอส
เส้นทางการคมนาคม ฟัลท์ติกคอนกรีต (ปูทับผิว
ฟัลท์ติกคอนกรีต
ที่สะดวก
จราจรเดิม) หมู่ที่ 2 จากบ้าน
หมู่ที่ 2 จากบ้านนาย
นายสนธยา หอมละเอียด –
สนธยา หอมละเอียด
หอประชุมหมู่บา้ น
– หอประชุมหมู่บ้าน
ระยะทาง 4X230 เมตร
ผิวจราจร 920 ตารางเมตร

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
875,000

-

-

350,000

2564
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วย
ได้รับ
งานรับผิดชอบ

มีจานวน
เส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกยิ่งขึ้น

กองช่าง

มีจานวน
เส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกยิ่งขึ้น

กองช่าง

เหตุผลความจาเป็น เนื่องจากปัจจุบันถนนมีสภาพชารุดส่งผลกระทบต่อการสัญจรไป-มา เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจึงจาเป็นต้องดาเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน

4

แบบ ผ.01
ที่
3

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการปรับปรุงผิว เพื่อให้ประชาชนมี
ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอส
จราจรถนนแอสฟัลท์ เส้นทางการคมนาคม ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5
ติกคอนกรีต
ที่สะดวก
จากบ้านริ่น แก้วเกื้อ –บ้าน
หมู่ที่ 5 จากบ้านนาง
นางพร้อย รัตนพันธ์
ริ่น แก้วเกื้อ – บ้าน
ระยะทาง 4X300 เมตร
นางพร้อย รัตนพันธ์
ผิวจราจร 1,200 ตารางเมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
420,000

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีจานวน
เส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วย
ได้รับ
งานรับผิดชอบ
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกยิ่งขึ้น

กองช่าง

เหตุผลความจาเป็น เนื่องจากปัจจุบันถนนมีสภาพชารุดส่งผลกระทบต่อการสัญจรไป-มา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา จึงจาเป็นต้องดาเนินการซ่อมแซม
ที่
4

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชนมี
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางการคมนาคม หมู่ที่ 6 จากบ้านนางหนูจวน
หมู่ที่ 6 จากบ้านนาง ที่สะดวก
ทองเนื้อห้า – บ้านนางเฟื่อง
หนูจวน ทองเนื้อห้า
แจ่มศรี
– บ้านนางเฟื่อง
ระยะทาง 4X200 เมตร
แจ่มศรี
ผิวจราจร 800 ตารางเมตร

2561
(บาท)
-

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

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีจานวน
เส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วย
ได้รับ
งานรับผิดชอบ
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกยิ่งขึ้น

กองช่าง

เหตุผลความจาเป็น เนื่องจากปัจจุบันถนนมีสภาพชารุดส่งผลกระทบต่อการสัญจรไป-มา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จึงจาเป็นต้องดาเนินการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
5

แบบ ผ.01
ที่
5

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชนมี
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางการคมนาคม หมู่ที่ 6 สายหนองพุก
หมู่ที่ 6 สายหนองพุก ที่สะดวก
จากบ้านนายนิตย์ – บ้านนาย
จากบ้านนายนิตย์ –
จานงค์
บ้านนายจานงค์
ระยะทาง 4X230 เมตร
ผิวจราจร 920 ตารางเมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
550,000

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีจานวน
เส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วย
ได้รับ
งานรับผิดชอบ
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกยิ่งขึ้น

กองช่าง

เหตุผลความจาเป็น เนื่องจากปัจจุบันถนนมีสภาพชารุดส่งผลกระทบต่อการสัญจรไป-มา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จึงจาเป็นต้องดาเนินการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่

โครงการ

6

โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนสาย
สามแยกโรงประชุม
หมู่ที่ 8 – เขตตาบล
ที่วังหมู่ที่ 11
(ตอนที่4)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี
ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
เส้นทางการคมนาคม คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม
ที่สะดวก
ระยะทาง 5X 50 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
130,000

-

ผิวจราจร 250 ตารางเมตร

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีจานวน
เส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วย
ได้รับ
งานรับผิดชอบ
ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมที่
สะดวกยิ่งขึ้น

กองช่าง

เหตุผลความจาเป็น เนื่องจากปัจจุบันถนนมีสภาพชารุดส่งผลกระทบต่อการสัญจรไป-มา จึงจาเป็นต้องดาเนินการซ่อมแซม

6

แบบ ผ.01
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.1 แผนงาน การศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการชุดอุปกรณ์
สาหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV
ศูนย์พัฒนาเด็ก
องค์การบริหารส่วน
ตาบลควนกรด
องค์การบริหารส่วน
ตาบลควนกรด
อาเภอทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความพร้อมใน
การจัดการศึกษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความพร้อมทางด้านวัสดุ
อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,700
-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละ100
ของ ศพด.มีวัสดุ
อุปกรณ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
DLTV
สาหรับจัดการศึกษา
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
วัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV
สาหรับจัดการศึกษาใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด
อบต.ควนกรด
-กองการศึกษาฯ

เหตุผลความจาเป็น ดาเนินการตามหนังสือจ.นครศรีธรรมราช ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4885 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561

7

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
(ค่าหนังสือเรียน)

เพื่อให้นักเรียนมี
แบบเรียนใช้ตาม
นโยบายรัฐบาล

3

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)

เพื่อสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน
ให้แก่ผู้เรียนตาม
นโยบายรัฐบาล

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.ควนกรด
ที่มีอายุ 3-5 ปี จานวน
71 คน (อัตราคนละ
200 บาท/ปี จัดสรร
สาหรับเด็กปฐมวัยอายุ
3-5 ปี )
ผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.ควนกรด
ที่มีอายุ 3-5 ปีจานวน
71 คน (อัตราคนละ
200 บาท/ปี จัดสรร
สาหรับเด็กปฐมวัยอายุ
3-5 ปี )

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
14,200 17,000

2564
(บาท)
20,000

14,200

20,000

17,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 100
ผู้เรียนใน ศพด.
สังกัด อบต.ควน
กรด ได้รับการมี
แบบเรียนใช้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ผู้เรียนมีหนังสือเรียน -ศูนย์พัฒนาเด็ก
สาหรับการใช้ในการ เล็กสังกัด
เรียนรู้
อบต.ควนกรด
-กองการศึกษาฯ

ร้อยละ 100 ¤ ผู้เรียนได้รับการ
ผู้เรียนใน ศพด. สนับสนุนค่าอุปกรณ์
สังกัด อบต.ควน การเรียน
กรด ได้รับการ
สนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน

-ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด
อบต.ควนกรด
-กองการศึกษาฯ

8

แบบ ผ.01
ที่

โครงการ

๔

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
(ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน)

5

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
(ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน
ให้แก่ผู้เรียนตาม
นโยบายรัฐบาล

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

ผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.ควนกรด
ที่มีอายุ 3-5 ปีจานวน
71 คน และอายุ 2-3 ปี
จานวน 53 คน (อัตรา
คนละ 300 บาท/ปี
จัดสรรสาหรับเด็ก
ปฐมวัยอายุ 3-5 ปี )
(อบต.สนับสนุนเพิ่มเติม
สาหรับเด็กอายุ 2 ปี
อัตราคนละ 50บาท/ปี
และเด็กอายุ 3-5 ปี
อัตราคนละ 350 บาท/ปี
เพื่อสนับสนุนค่า
ผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เล็กสังกัด อบต.ควนกรด
ที่มีอายุ 3-5 ปีจานวน
71 คน
(อัตราคนละ ๓๔๐
บาท/ปี จัดสรรสาหรับ
เด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี )

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
43,400 52,000

2564
(บาท)
62,000

24,140

35,000

29,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ร้อยละ 100
ผู้เรียนใน ศพด.
สังกัด อบต.ควน
กรด ได้รับการ
สนับสนุนค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน

ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียน

-ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด
อบต.ควนกรด
-กองการศึกษาฯ

ร้อยละ 100
ผู้เรียนใน ศพด.
สังกัด อบต.ควน
กรด ได้รับการ
สนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด
อบต.ควนกรด
-กองการศึกษาฯ

เหตุผลความจาเป็น โครงการลาดับที่ 2-5 ดาเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ นศ 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

9

แบบ ผ.01
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บ
ในการจัดเก็บภาษี
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ และรายได้อื่น ๆ
ของ อบต.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000 150,000 จานวนภาษี
อากร
ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ที่จัดเก็บ
ได้เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

การจัดเก็บภาษี
กองคลัง
อากร ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ และรายได้
อื่น ๆ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เหตุผลความจาเป็น เนื่องจากบุคลากรของงานจัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนกรด
ลาดับ
1

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายวังน้า – บ้านนายจิตต์
คงหอม หมู่ที่ 1

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายวังน้า – บ้านนายจิตต์
คงหอม หมู่ที่ 1

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
ระยะทาง 5 X 600 เมตร
ผิวจราจร 3,000 ตารางเมตร

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
ระยะทาง 5 X 800 เมตร
ผิวจราจร 4,000 ตารางเมตร

3. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2563
งบประมาณ 1,860,000 บาท

3. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2562
งบประมาณ 2,480,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

เนื่องจากระยะทางเพิ่มขึ้น และถนนมีสภาพเป็นหลุม ยุทธศาสตร์ที่ 3
บ่อจึงจาเป็นต้องดาเนินการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
ที่จะดาเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ พืน้ ฐาน
ประชาชน

แบบ ผ.01

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64
โครงการ หน้า 75 ลาดับที่ 4
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แบบ ผ.01

ลาดับ
2

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)
1.โครงการ ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ถนนถนนคอนกรีต
สายบ้านทุ่งไหม้ หมู่ที่ 2

รายละเอียดในแผนพัฒนา
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)
1.โครงการ ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
บางส่วน จึงจาเป็นต้องนามาดาเนินการต่อเพื่อ
ถนนคอนกรีต
ให้แล้วเสร็จ
สายบ้านทุ่งไหม้ หมู่ที่ 2

2. เป้าหมาย
ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
(ปูทับผิวจราจรเดิม) สายทุ่งไหม้ หมู่ที่ 2
จากบ้านางอารยา-บ้านนางเคลื่อน
ระยะทาง 6 X 650 เมตร
ผิวจราจร 3,900 ตารางเมตร

2. เป้าหมาย
ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต
(ปูทับผิวจราจรเดิม) สายทุ่งไหม้ หมู่ที่ 2
จากบ้านางอารยา-บ้านนางเคลื่อน
ระยะทาง 6 X 650 เมตร
ผิวจราจร 3,900 ตารางเมตร

3. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2561
งบประมาณ 1,360,000 บาท

3. งบประมาณและที่ผา่ นมา
ปี 2562
งบประมาณ 1,360,000 บาท

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-64
โครงการลาดับที่ 77 หน้า 7
*เปลี่ยนแปลงแผนฯ ค.1
โครงการ หน้า 6 ลาดับที่ 14
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แบบ ผ.01

ลาดับ
3

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3
สายหลังโรงเรียนวัดใหม่-คลองน้าน้อย

1.โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3
สายหลังโรงเรียนวัดใหม่-คลองน้าน้อย

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
ตอนที่ 1
ระยะทาง 4X425 เมตร
ผิวจราจร 1,700 ตารางเมตร
ตอนที่ 2
ระยะทาง 4X425 เมตร
ผิวจราจร 1,700 ตารางเมตร

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต
ตอนที่ 1
ระยะทาง 4X425 เมตร
ผิวจราจร 1,700 ตารางเมตร
ตอนที่ 2
ระยะทาง 4X425 เมตร
ผิวจราจร 1,700 ตารางเมตร

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตอนที่1 งบประมาณปี 2563
งบประมาณ 850,000 บาท
ตอนที2่ งบประมาณปี 2564
งบประมาณ 850,000 บาท

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตอนที่1 งบประมาณปี 2562
งบประมาณ 850,000 บาท
ตอนที่2 งบประมาณปี 2563
งบประมาณ 850,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่หมู่ที่ 3 ชุมชนได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ร่วมกันสร้างแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
ชุมชน คือหนานวัดใหม่ จึงจาเป็นต้อง
พืน้ ฐาน
ดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ดังกล่าวเพื่อความสะดวก
ปลอดภัยจากการใช้เส้นทาง

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

* แผนเพิ่มเติมฯ ค .2
โครงการ หน้าที่ 5 ลาดับที่ 3
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แบบ ผ.01

ลาดับ
4

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1.โครงการปรับปรุง ผิวจราจรถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 3 จากหน้าบ้าน
อาจารย์ปริญญา หิรัญวัฒนสุข

1.โครงการ ปรับปรุง ผิวจราจรถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 3 จากหน้าบ้าน
อาจารย์ปริญญา หิรัญวัฒนสุข

2. เป้าหมาย
ปรับปรุง ผิวจราจรถนนคอนกรีต หมู่
ที่ 3 จากหน้าบ้าน อาจารย์ปริญญา
หิรัญวัฒนสุข ระยะทางกว้าง
2.50X10 เมตร
ผิวจราจร 25 ตารางเมตร

2. เป้าหมาย
ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต หมู่ที่
3 จากหน้าบ้าน อาจารย์ปริญญา
หิรัญวัฒนสุข ระยะทาง
4X10 เมตร
ผิวจราจร 40 ตารางเมตร

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 15,000 บาท

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 32,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากขนาดถนนที่สารวจใหม่กว้างกว่าที่
สารวจไว้เดิมทาให้พื้นที่โดยรวมเพิม่ ขึ้น
งบประมาณในการดาเนินการจึงเพิ่มขึ้นด้วย
จึงจาเป็นต้องดาเนินการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

* แผนเพิ่มเติมฯ ค .2
โครงการหน้าที่ 2 ลาดับที่ 4

14

แบบ ผ.01

ลาดับ
5

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1.โครงการก่อสร้างคอนกรีตสาย
วังน้า หมู่ที่ 4 ตาบลควนกรด

1.โครงการก่อสร้างคอนกรีตสาย
วังน้า หมู่ที่ 4 ตาบลควนกรด

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายวังน้า หมู่ที่ 4
ตาบลควนกรด
ระยะทาง 4 X 2,040 เมตร
ผิวจราจร 8,160 ตารางเมตร

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายวังน้า หมู่ที่ 4
ตาบลควนกรด
ระยะทาง 5 X 2,040 เมตร
ผิวจราจร 8,160 ตารางเมตร

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2563
งบประมาณ 5,300,000บาท

ดาเนินการปีละ 680 เมตร
3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2562,2563,2564
งบประมาณปีละ
1,800,000บาท

-รายละเอียดโครงการพัฒนาอยู่ใน
แบบ ผ.05

-รายละเอียดโครงการพัฒนาอยู่ใน
แบบ ผ.01

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

เนื่องจากถนนมีสภาพเป็นหลุมบ่อจึงจาเป็นต้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ดาเนินการเปลีย่ นแปลงปีงบประมาณที่จะ
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
ดาเนินการ และเปลี่ยนแปลงแบบจากแบบ ผ.05 พืน้ ฐาน
สาหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด เป็นแบบ
ผ.01 สาหรับโครงการที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินการเอง เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนจากการใช้เส้นทางของประชาชน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

* แผน เพิ่มเติมฯ ค .2
โครงการ หน้าที่ 18 ลาดับที่ 1
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แบบ ผ.01

ลาดับ
6

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1.โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายประสิทธิ์
หมู่ที่ 7 ตาบลควนกรด

1.โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนายประสิทธิ์
หมู่ที่ 7 ตาบลควนกรด

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 7
ระยะทาง 4 X 500 เมตร
ผิวจราจร 2,000 ตารางเมตร

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายประสิทธิ์ หมู่ที่ 7
ระยะทาง 4 X 500 เมตร
ผิวจราจร 2,000 ตารางเมตร

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2563
งบประมาณ 1,240,000 บาท

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 1,240,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากถนนมีสภาพเป็นหลุมบ่อจึงจาเป็นต้อง
ดาเนินการเปลีย่ นแปลงปีงบประมาณที่จะ
ดาเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64
โครงการ หน้าที่ 88 ลาดับที่ 32
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แบบ ผ.01

ลาดับ
7

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1.โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยก
บ้านนายเพรี้ยม หนูหนอง
หมู่ที่ 8 – เขตตาบล
นาไม้ไผ่

1.โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสามแยก
บ้านนายเพรี้ยม หนูหนอง
หมู่ที่ 8 – เขตตาบล
นาไม้ไผ่

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ระยะทาง 5X300 เมตร
ผิวจราจร 1,500 ตารางเมตร

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ระยะทาง 5X300 เมตร
ผิวจราจร 1,500 ตารางเมตร

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2564
งบประมาณ 780,000 บาท

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 780,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากถนนมีสภาพเป็นหลุมบ่อจึงจาเป็นต้อง
ดาเนินการเปลีย่ นแปลงปีงบประมาณที่จะ
ดาเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64
โครงการ หน้าที่ 91 ลาดับที่ 41
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แบบ ผ.01

ลำดับ
8

รำยละเอียดในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รำยละเอียดในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จากสามแยก บ้านนางแป้น
หมู่ที่ 8 – เขตตาบลนาไม้ไผ่

1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จากสามแยก บ้านนางแป้น
หมู่ที่ 8 – เขตตาบลนาไม้ไผ่

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ระยะทาง 5X300 เมตร
ผิวจราจร 1,500 ตารางเมตร

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ระยะทาง 5X300 เมตร
ผิวจราจร 1,500 ตารางเมตร

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2564
งบประมาณ 780,000 บาท

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 780,000 บาท

เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากถนนมีสภาพเป็นหลุมบ่อจึงจาเป็นต้อง
ดาเนินการเปลีย่ นแปลงปีงบประมาณที่จะ
ดาเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงำน
แผนงานเคหะและชุมชน

* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64
โครงการ หน้าที่ 91 ลาดับที่ 42
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18

แบบ ผ.01

ลำดับ
9

รำยละเอียดในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รำยละเอียดในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอย 4 หมู่ที่ 8

1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอย 4 หมู่ที่ 8

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้าน
นายสังเวียน รักษาแก้ว-บ้านนาง
พาน รักษาแก้ว
ระยะทาง 4X400 เมตร
ผิวจราจร 1,600 ตารางเมตร

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้าน
นายสังเวียน รักษาแก้ว-บ้านนาง
พาน รักษาแก้ว
ระยะทาง 4X400 เมตร
ผิวจราจร 1,600 ตารางเมตร

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2564
งบประมาณ 960,000 บาท

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 965,000 บาท

เหตุผลกำรเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากถนนมีสภาพเป็นหลุมบ่อจึงจาเป็นต้อง
ดาเนินการเปลีย่ นแปลงปีงบประมาณที่จะ
ดาเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงำน
แผนงานเคหะและชุมชน

* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64
โครงการ หน้าที่ 90 ลาดับที่ 40
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แบบ ผ.01

ลาดับ
10

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จาก บ้านนางยุพิน-สามแยก
บ้านนายเฉื้อง หมู่ที่ 9

1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
จาก บ้านนางยุพิน-สามแยก
บ้านนายเฉื้อง หมู่ที่ 9

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ระยะทาง 5X600เมตร
ผิวจราจร 3,000 ตารางเมตร

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ระยะทาง 5X600เมตร
ผิวจราจร 3,000 ตารางเมตร

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2564
งบประมาณ 1,560,000 บาท

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2562 ปี 2563
- งบประมาณปี 2562
1,300,000 บาท
- งบประมาณปี 2563
650,000 บาท

* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64
โครงการ หน้าที่ 94 ลาดับที่ 49

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากถนนมีสภาพเป็นหลุมบ่อจึงจาเป็นต้อง
ดาเนินการเปลีย่ นแปลงปีงบประมาณที่จะ
ดาเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

20

แบบ ผ.01

ลาดับ
11

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 207 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,035 ตารางเมตร

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 207 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,035 ตารางเมตร

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 633,000บาท

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 700,000 บาท

1.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม 1.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เหล็กสายทางขึ้นเจดีย์จุฬามณี สานัก เสริมเหล็กสายทางขึ้นเจดีย์จุฬามณี
สงฆ์ควนกรด บ้านควนกรด
สานักสงฆ์ควนกรด หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 10 ตาบลควนกรด
อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

เนื่องจากถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ใช้ ยุทธศาสตร์ที่ 3
ในการสัญจรไปยังเจดีย์จุฬามณี ถนนมี
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
สภาพเป็นหลุมบ่อส่งผลกระทบต่อการ
พืน้ ฐาน
สัญจรจึงจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบจาก
แบบ ผ.05 สาหรับประสานโครงการพัฒนา
จังหวัด เป็นแบบ ผ.01 สาหรับโครงการที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเอง
เพื่อดาเนินการก่อสร้างและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

-รายละเอียดโครงการพัฒนาอยู่ในแบบ -รายละเอียดโครงการพัฒนาอยู่ใน
แบบ ผ.01
ผ.05
* แผนเพิ่มเติมฯ ค .1
โครงการ หน้าที่ 1 ลาดับที่ 9
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แบบ ผ.01

ลาดับ
12

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

1.โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน
จากสามแยกบ้านนางอานวย จริตงามบ้านนายแปลก รัตนบุรี หมู่ที่ 11
2. เป้าหมาย
ปรับปรุงผิวจราจรถนน
(ปูทับผิวจราจรเดิม)
ระยะทาง 5X 900 เมตร
ผิวจราจร 4,500 ตารางเมตร

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2561
งบประมาณ 1,570,000บาท

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

1.โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนน เนื่องจากถนนมีสภาพเป็นหลุมบ่อจึงจาเป็นต้อง
จากสามแยกบ้านนางอานวย จริตงาม-บ้าน ดาเนินการเปลีย่ นแปลงปีงบประมาณที่จะ
นายแปลก รัตนบุรี หมู่ที่ 11
ดาเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
2. เป้าหมาย
ปรับปรุงผิวจราจรถนน
(ปูทับผิวจราจรเดิม)
ระยะทาง 5X 900 เมตร
ผิวจราจร 4,500 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด
ø 0.60 x 1.00 จานวน 2 จุด

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 1,570,000บาท

* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64
โครงการ หน้าที่ 97 ลาดับที่ 56
* เปลี่ยนแปลงแผนฯ ค .1
โครงการ หน้าที่ 16 ลาดับที่ 11
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แบบ ผ.01

ลาดับ

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

131. 1.โครงการบุกเบิกถนน หมู่ที่ 11
จากบ้านนายนิรันทร์ คาแหง-บ้าน
นายชู รอดสีเสน

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1.โครงการบุกเบิกถนน หมู่ที่ 11
จากบ้านนายนิรันทร์ คาแหง-ต่อ
เขตถนนส่วนบุคคล

2. เป้าหมาย
บุกเบิกถนน ระยะทาง
5X500 เมตร
ผิวจราจร 2,500 ตารางเมตร

2. เป้าหมาย
บุกเบิกถนน ระยะทาง
5X750 เมตร
ผิวจราจร 3,750 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อลอด คสล.
ขนาด ø 0.60 x 1.00 จานวน 3
จุด

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 500,000 บาท

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 700,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากระยะทางที่สารวจไว้เดิมมีจานวน
ระยะทางน้อยกว่าระยะทางที่สารวจใหม่

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

* แผนเพิ่มเติม ค.2
โครงการ หน้าที่ 6 ลาดับที่ 6
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แบบ ผ.01

ลาดับ
14

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1.โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 12

1.โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง
ถนนหินคลุก หมู่ที่ 12

2. เป้าหมาย
ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน หินคลุก
10. สายบ้านนายจาบ– ศาลา SML
ระยะทาง 5 X 900 เมตร

2. เป้าหมาย
ซ่อมแซม ปรับปรุงถนน หินคลุก
10. สายบ้านนายจาบ– ศาลา SML
ระยะทาง 5 X 1,300 เมตร
พร้อมวางท่อลอด คสล.
ขนาด ø 0.60 x 1.00 จานวน 3
จุด

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2564
งบประมาณ 158,000 บาท

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 500,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากถนนมีสภาพเป็นหลุมบ่อจึงจาเป็นต้อง
ดาเนินการเปลีย่ นแปลงปีงบประมาณที่จะ
ดาเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
และระยะทางของถนนที่สารวจใหม่ยาวกว่าที่
สารวจไว้เดิมทาให้พื้นที่โดยรวมเพิม่ ขึ้น
งบประมาณในการดาเนินการจึงเพิ่มขึ้นด้วย จึง
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64
โครงการ หน้าที่ 99 ลาดับที่ 60
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แบบ ผ.01

ลาดับ
15

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

1.โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต
สายหน้าโรงประชุม
หมู่ที่ 13

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1.โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรง
ประชุม หมู่ที่ 13

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ระยะทางกว้าง
5X100 เมตร
ผิวจราจร 500 ตารางเมตร

เนื่องจากถนนมีสภาพเป็นหลุมบ่อจึงจาเป็นต้อง
ดาเนินการเปลีย่ นแปลงปีงบประมาณที่จะ
ดาเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
2. เป้าหมาย
และระยะทางของถนนที่สารวจใหม่ยาวกว่าที่
ก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์ สารวจไว้เดิมทาให้พื้นที่โดยรวมเพิม่ ขึ้น
ติกคอนกรีต
งบประมาณในการดาเนินการจึงเพิ่มขึ้นด้วย
ระยะทางกว้าง 5X 300 เมตร
จึงจาเป็นต้องเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผิวจราจร 1,500 ตารางเมตร

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2564
งบประมาณ 250,000 บาท

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 750,000 บาท

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

* แผนเพิ่มเติมฯ ค.2
โครงการ หน้าที่ 8 ลาดับที่ 10
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แบบ ผ.01

ลาดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี
(ปัจจุบัน)
16

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ข้างโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151

1.โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย
ข้างโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จานวน 1 ข้าง
ระยะทางกว้าง 50 เซ็นติเมตร
ยาว 350 เมตร

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต จานวน 1 ข้าง
ระยะทางกว้าง 1 เมตร
ยาว 350 เมตร

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 110,000 บาท

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2562
งบประมาณ 210+,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้เดิมไม่เพียง
พอที่จะเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64
โครงการ หน้าที่ 86 ลาดับที่ 26
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แบบ ผ.01

ลาดับ รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี
(ปัจจุบัน)
17

รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1.โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

1.โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2561
งบประมาณ 500,000 บาท

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2563 – 2564
- งบประมาณปี 2563
500,000 บาท
- งบประมาณปี 2564
500,000 บาท

* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64
โครงการ หน้าที่ 108 ลาดับที่ 83

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์

เนื่องจากเป็นโครงการที่จะต้องดาเนินการ ยุทธศาสตร์ที่ 3
ในปีงบประมาณที่แล้วมาแต่ไม่ได้
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
ดาเนินการ จึงจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
พืน้ ฐาน
ปีงบประมาณที่จะดาเนินการ

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน
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แบบ ผ.01

ลาดับ
18

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1.โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ

1.โครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถ

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างโรงจอดรถ

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างโรงจอดรถ

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2561
งบประมาณ 300,000 บาท

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2563 - 2564
- งบประมาณปี 2563
800,000 บาท
- งบประมาณปี 2564
800,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากเป็นโครงการที่จะต้องดาเนินการใน
ปีงบประมาณที่แล้วมาแต่ไม่ได้ดาเนินการ จึง
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณที่จะ
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64
โครงการ หน้าที่ 109 ลาดับที่ 87
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แบบ ผ.01

ลาดับ
19

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

1.โครงการก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่
บริเวณที่ทาการ อบต. พร้อมป้ายชื่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลควนกรด
2. เป้าหมาย
ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย ชื่อองค์การ
บริหารส่วนตาบลควนกรด
3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2561
งบประมาณ 1,000,000 บาท
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64
โครงการหน้าที่ 109 ลาดับที่ 88

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1.โครงการก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่
บริเวณที่ทาการ อบต. พร้อมป้าย
ชื่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ควนกรด

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากเป็นโครงการที่จะต้องดาเนินการใน
ปีงบประมาณที่แล้วมาแต่ไม่ได้ดาเนินการ จึง
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณที่จะ
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย ชื่อองค์การ
บริหารส่วนตาบลควนกรด
3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2563 - 2564
- งบประมาณปี 2563
1,000,000 บาท
- งบประมาณปี 2564
1,000,000 บาท
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แบบ ผ.01

ลาดับ
20

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1.โครงการปรับปรุง /ซ่อมแซม/
ต่อเติม อาคารสานักงาน อบต.

1.โครงการปรับปรุง /ซ่อมแซม/
ต่อเติม อาคารสานักงาน อบต.

2. เป้าหมาย
อาคารสานักงาน อบต.

2. เป้าหมาย
ปรับปรุง /ซ่อมแซม/
ต่อเติม อาคารสานักงาน อบต.

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2561
งบประมาณ 500,000 บาท

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2562-2564
- งบประมาณปี 2562
700,000 บาท
- งบประมาณปี 2563
700,000 บาท
- งบประมาณปี 2564
700,000 บาท

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากเป็นโครงการที่จะต้องดาเนินการใน
ปีงบประมาณที่แล้วมาแต่ไม่ได้ดาเนินการ จึง
จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณที่จะ
ดาเนินการ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64
โครงการหน้าที่ 110 ลาดับที่ 89
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แบบ ผ.01

ลาดับ
21

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)

1.โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
เพิ่มเติม หอกระจายข่าว

1.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
ซ่อมแซม/เพิ่มเติม หอกระจายข่าว

2. เป้าหมาย
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/เพิ่มเติม หอ
กระจายข่าว ทุกหมู่บา้ น

2. เป้าหมาย
ก่อสร้างหอกระจายข่าว/ซ่อมแซม/
เพิ่มเติม หอกระจายข่าว ทุกหมู่บา้ น

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2561 -2564
งบประมาณ 1,200,000 บาท

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2561-2564
-ปี 2561
งบประมาณ 1,200,000
-ปี 2562
งบประมาณ 3,500,000
-ปี 2563
งบประมาณ 1,200,000
-ปี 2564
งบประมาณ 1,200,000

* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64
โครงการหน้าที่ 128 ลาดับที่ 1,2
* เปลี่ยนแปลงแผนฯ ค .2
โครงการ หน้าที่ 25 ลาดับที่ 12

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากคาดวา งบประมาณทีต่ ั้งไว้ในปี พ.ศ.
2562 ไม่เพียงพอ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการบริการ
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

บาท
บาท
บาท
บาท
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แบบ ผ.01

ลาดับ
22

รายละเอียดในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
(ปัจจุบัน)
1.โครงการจัดงานวันสาคัญ
ของทางราชการหรือท้องถิ่น

รายละเอียดในแผนพัฒนา
เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
ท้องถิ่นสี่ปี
(เปลี่ยนแปลงใหม่)
1.โครงการจัดงานวันสาคัญของ เนื่องจากคาดว่างบประมาณที่ตั้งไว้ อาจไม่
เพียงพอ
ทางราชการหรือท้องถิ่น

2. เป้าหมาย

2. เป้าหมาย

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2561 -2564
งบประมาณ 50,000 บาท

3. งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ปี 2561 -2564
งบประมาณปีละ 150,000 บาท

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการบริการ
และเสริมสร้างธรรมาภิบาล

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน

จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวัน จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวัน
สาคัญของทางราชการหรือของ
สาคัญของทางราชการหรือของ
ท้องถิ่น เช่น งานวันท้องถิ่นไทย
ท้องถิ่น เช่น งานวันท้องถิ่นไทย งาน
งานรัฐพิธี ฯลฯ
รัฐพิธี ฯลฯ

* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64
โครงการหน้าที่ 125 ลาดับที่ 4
* เปลี่ยนแปลงแผนฯ ค .1
โครงการ หน้าที่ 21 ลาดับที่ 21
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แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2561
องค์การบริหารส่วนตาบลควนกรด
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1 การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่

2 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ครุภณ
ั ฑ์)
เพื่อให้ศูนย์พัฒนา ชุดอุปกรณ์สาหรับ
เด็กเล็กมีความ
ห้องเรียน DLTV
พร้อมในการจัด
การศึกษาด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อเพิ่มศักยภาพ จัดทาตู้เก็บเอกสาร
และเกิดความ
2 บาน จานวน 2 ตู้
คล่องตัวในการ
ปฏิบัติราชการ

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,700
-

-

11,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

กองการศึกษาฯ

-

สานักงานปลัด
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