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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.01
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพือ่ เพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.1 แผนเคหะชุมชน
8 2,325,000
8 2,325,000
16 4,650,000
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
19 17,705,000
19 17,705,000
38 17,705,000
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2 300,000
2 300,000
4 600,000
1.4 แผนงานการพาณิชย์
รวม
29 20,330,000
29 20,330,000
58 40,660,000
2. กำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.2 แผนงานการเกษตร
1 250,000
1 250,000
2 500,000
รวม
1 250,000
1 250,000
2 500,000
3. ยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพือ่ สร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
7 5,250,000
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
7 5,250,000
14 10,500,000
3.3 แผนงานการศึกษา
3.4 แผนงานสาธารณสุข
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข้ง
2 200,000
2 200,000
4 400,000
3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
4 500,000
4 500,000
8 1,000,000
3.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
รวม
13 5,950,000
13 5,950,000
26 11,900,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.01
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
4. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กำรบริกำร และกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
1 600,000
1 600,000
2 1,200,000
รวม
1 600,000
1 600,000
2 1,200,000
5. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพือ่ กำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
5.1 แผนเคหะชุมชน
5.2 แผนงานสาธารณสุข
5.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
6. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4
50,000
4
50,000
8 100,000
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน
24 5,050,000
24 5,050,000
6.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
6.4 แผนงานสร้างความเข้มแข้ง
1
5,000
1
5,000
2
10,000
6.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 100,000
1 100,000
2 200,000
รวม
30 5,205,000
30 5,205,000
60 10,410,000
รวมทั้งสิ้น
74 32,335,000
74 32,335,000
148 64,670,000

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.1 แผนงำน เคหะชุมชน (งำนไฟฟ้ำถนน: กำรวิศวกรรม, กำรสำธำรณูปโภค, งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ ฯลฯ)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2562
2563
2564

แบบ ผ.02

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างหอถังน้าประปา บ้านหนองโน เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ ถังน้าประปา 6 ถัง พร้อม
ม.2 ต.กุดจับ
อุปโภค-บริโภค
ระบบส่งน้า

-

-

-

250,000

250,000 ด้าเนินการ
ตาม
รายละเอียด
โครงการ

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า แยกลงจากถนนคูดิน เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า จ้านวน 1 โครงการ
ชลประทาน จากอู่สวนนานายสงัดทาง บ้าน
ใช้อย่างทั่วถึง
นายสุรชัย เทพวงศ์ ถึงซอยน้าแซบ ต.บ้านเพีย
(หมู่1)

-

-

-

500,000

500,000 ร้อยละของ ประชาชนมีไฟฟ้า
ครัวเรือนมี
ใช้อย่าทั่วถึง
ไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึน

กองช่าง

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยเทศบาล 7 บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า จ้านวน 1 โครงการ
จ้าปาเงิน ม.13 ต.เมืองเพีย
ใช้อย่างทั่วถึง

-

-

-

250,000

250,000 ร้อยละของ ประชาชนมีไฟฟ้า
ครัวเรือนมี
ใช้อย่าทั่วถึง
ไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึน

กองช่าง

4 โครงการขยายเขตประปา ซอยเทศบาล 7
บ้านจ้าปาเงิน ม.13 ต.เมืองเพีย

-

-

-

500,000

500,000 ด้าเนินการ
ตาม
รายละเอียด
โครงการ

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชน มีน้า จ้านวน 1 โครงการ
อุปโภค บริโภค

มีน้าใช้อุปโภคบริโภคไม่ขาด

มีน้าประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.1 แผนงำน เคหะชุมชน (งำนไฟฟ้ำถนน: กำรวิศวกรรม, กำรสำธำรณูปโภค, งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ ฯลฯ)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2562
2563
2564

แบบ ผ.02

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยบรมสมภรณ์ 14 เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้า จ้านวน 1 โครงการ
บ้านหนองแวงค้า ม.10 ต.กุดจับ
ใช้อย่างทั่วถึง

-

-

-

250,000

250,000 ร้อยละของ ประชาชนมีไฟฟ้า
ครัวเรือนมี
ใช้อย่าทั่วถึง
ไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึน

กองช่าง

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนเลียบคลองส่งน้า เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้า จ้านวน 1 โครงการ
L.M.C. จนสุดเขตเทศบาล ต้าบลกุดจับ บ้าน
ใช้อย่างทั่วถึง
หนองแวงค้า ม.10 ต.กุดจับ

-

-

-

250,000

250,000 ร้อยละของ ประชาชนมีไฟฟ้า
ครัวเรือน มี
ใช้อย่าทั่วถึง
ไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึน

กองช่าง

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากสะพานห้วยลี่ ถึง เพื่อให้ประชาชนมีฟ้า ใช้ จ้านวน 1 โครงการ
คลองส่งน้า L.M.C. บ้านหนองแวงค้า ม.10
อย่างทั่วถึง
ต.กุดจับ

-

-

-

250,000

250,000 ร้อยละของ ประชาชนมีไฟฟ้า
ครัวเรือนมี
ใช้อย่าทั่วถึง
ไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึน

กองช่าง

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยล้าแดงชัย (ท้าย
ซอย) บ้านดงเค็ง ม.11 ต.เมืองเพีย

-

-

-

75,000

กองช่าง

-

-

-

2,325,000

75,000 ร้อยละของ ประชาชนมีไฟฟ้า
ครัวเรือนมี
ใช้อย่าทั่วถึง
ไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึน
2,325,000

รวม 8 โครงกำร

เพื่อให้ประชาชนมีฟ้า ใช้ จ้านวน 1 โครงการ
อย่างทั่วถึง
ระยะทาง 100 เมตร

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2562 2563
2564

1 โครงการเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนหนองไชยวาน-คลองส่งน้า บ้านหนองแวง
ค้า ม.10 ต.กุดจับ
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางไปเมรุวัด
อัมพวัน บ้านเพีย ม.1 ต.เมืองเพีย
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโสดาวาปี
เชื่อมต่อซอยไชยสมบัติบ้านหัวขัว ม.15 ต.เมือง
เพีย
4 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนเฉลิมพระเกียรติ จากสะพานข้ามคลอง
LMC. ถึง ซอยเฉลิมพระเกียรติ 6 บ้านโนนเมือง
ม.8 ต.เมืองเพีย

เพื่อให้ประชาชนสะดวกใน ผิวจราจรกว้าง 6 ม. รยะทาง
การสัญจรไป-มา
1,200 ม.

-

-

-

3,000,000

เพื่อให้ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
เพื่อให้ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรไป-มา

-

-

-

350,000

-

-

-

850,000

เพื่อให้ประชาชนสะดวกใน ผิวจราจรกว้าง 12 ม.
การสัญจรไป-มา
ระยะทาง 600 ม.

-

-

-

5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนกุดน้าเค็ม-สุด
เขต ทต.กุดจับ บ้านหัวขัว ม.2 ต.เมืองเพีย
6 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยบรมสมภรณ์ 1 , 3 , 5 , 7 , 11 บ้านหนอง
โน ม.2 ต.กุดจับ

เพื่อให้ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
เพื่อให้ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

-

-

-

-

ผิวจราจรกว้าง 4 ม.
ระยะทาง 120 ม.
ผิวจราจรกว้าง 5 ม.
ระยะทาง 250 ม.

ผิวจราจรกว้าง 4 ม.
ระยะทาง 600 ม.
ผิวจราจรกว้าง 4 ม.
ระยะทางรวม 650 ม.

แบบ ผ.02

2565

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

3,000,000 ถนนลาดยาง
ที่ดี

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

350,000 ถนน คสล.
เพิ่มขึน
850,000 ถนน คสล.
เพิ่มขึน

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน
มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

2,800,000

2,800,000 ถนนลาดยาง
ที่ดี

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

-

95,000
1,100,000

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน
มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

-

95,000 ถนนลูกรัง
เพิ่มขึน
1,100,000 ถนนลาดยาง
ที่ดี

กองช่าง

กองช่าง

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2562 2563
2564

แบบ ผ.02

2565

7 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยบรมสมภรณ์ 13 , 15 , 17 , 19 , 21 , 23
บ้านหนองแวงค้า ม.10 ต.กุดจับ
8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก
เส้นแยกออกจากทางหลวงแผ่นดิน 2314 กุด
จับ-หนองวัวซอ แยกออกข้างโรงสีเลิศชัยเก่า
บ้านหนองโน ม.2 ต.กุดจับ

เพื่อให้ประชาชนสะดวกใน ผิวจราจรกว้าง 4 ม.
การสัญจรไป-มา
ระยะทางรวม 1145 ม.

-

-

-

1,900,000

เพื่อให้ประชาชนสะดวกใน ผิวจราจรกว้าง 4 ม.
การสัญจรไป-มา
ระยะทางรวม 1,100 ม.

-

-

-

400,000

400,000

9 โครงการเสริมลาดยางผิวจราจร ซอยคลองส่งน้า
หน้าบ้านนายพดี บ้านสุขสมบูรณ์ ม.14 ต.
เมืองเพีย
10 โครงการเสริมลาดยางผิวจราจร ซอยลักขณา
บ้านหัวขัว ม.2 ต.เมืองเพีย
11 โครงการก่อสร้างทางหินคลุก สายรอบสระน้า
หนองไฮ ม.2 ต.กุดจับ

เพื่อให้ประชาชนสะดวกใน ผิวจราจรกว้าง 6 ม.รยะทาง
การสัญจรไป-มา
150 ม.

-

-

-

เพื่อให้ประชาชนสะดวกใน
การสัญจรไป-มา
เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้
พืนที่และสัญจร ไป-มา

-

-

-

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านแม่ใหญ่
พวง บ้านหนองโน ม.2 ต.กุดจับ

เพื่อให้ประชาชนสะดวกใน ผิวจราจรกว้าง 4 ม.
การสัญจรไป-มา
ระยะทาง 20 ม.

-

ผิวจราจรกว้าง 4 ม.รยะทาง
410 ม.
ความกว้าง 4 ม. ระยะทาง
420 ม.

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

1,900,000 ถนนลาดยาง
ที่ดี

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

มีถนนที่ดี

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

350,000

350,000 ได้ถนนที่ดี

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

-

600,000

600,000 ได้ถนนที่ดี

กองช่าง

-

-

300,000

300,000

มีถนนหิน
คลุกเพิ่มขึน

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน
มีถนนท่ได้
มาตรฐาน

-

-

70,000

70,000 ถนน คสล.
เพิ่มขึน

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

กองช่าง

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2562 2563
2564

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เพื่อขยายผิวจราจร เพื่อให้ประชาชนสะดวกใน ผิวจราจรกว้าง 1.5 ม.
ถนนวรจิต จากสี่แยก ถึงหน้าโรงเรียนหนองโน การสัญจรไป-มา
ระยะทาง 1,100 ม. ความ
ไชยวาน (ทังสองฝั่งถนน) บ้านหนองโน ม.2 ต.
ยาวรวม 2 ฝั่งถนน
กุดจับ

-

-

-

1,300,000

14 โครงการติดตังป้ายชื่อซอย ชื่อถนน ในเขต
เทศบาลต้าบลกุดจับทุกหมู่บ้าน ต.เมืองเพีย
15 โครงการเสริมลาดยางผิวจราจร ถนนและลาน
จอดรถในพืนที่ส้านักงาน เทศบาลต้าบลกุดจับ
บ้านโนนเมือง ม.8 ต.เมืองเพีย
16 โครงการเสริมลาดยางผิวจราจร ถนนรอบทุ่งนา
มนฝั่งตวันออก ตลอดเส้น บ้านหัวขัว ม.2 ต.
เมืองเพีย
17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เพื่อขยายผิวจราจร
ทางเชื่อมจาก ถนนอุดร กุดจับ เข้าไปทางบ้าน
นายสังคม ไชยมนตรี บ้านดงมีชัย ม.15 ต.กุดจับ

เพื่อความสะดวกในการ
จ้านวน 1 โครงการ
เดินทาง
เพื่อให้ประชาชนสะดวกใน พืนที่รวม 2,000 ตร.ม.
การใช้พืนที่

-

-

-

500,000

-

-

-

800,000

เพื่อให้ประชาชนสะดวกใน ผิวจราจรกว้าง 4 ม. รยะทาง
การสัญจรไป-มา
850 ม.

-

-

-

1,200,000

เพื่อให้ประชาชนสะดวกใน ผิวจราจรกว้าง 1 ม.
การสัญจรไป-มา
ระยะทาง 120 ม. ความยาว
รวม 2 ฝั่งถนน

-

-

-

90,000

แบบ ผ.02

2565
1,300,000

ตัวชีว้ ัด
(KPI)
ถนนที่มี
ความกว้าง
เพิ่มขึนเพิ่มขึน

500,000 ป้ายหมู่บ้าน
เห็นชัดเจน
800,000 ได้ถนนและ
พืนที่ใช้งานที่ดี
1,200,000 ได้ถนนที่ดี

90,000

ถนนที่มี
ความกว้าง
เพิ่มขึน

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

มีป้ายชื่อซอย
ถนนทุกหมู่บ้าน
มีถนน และพืนที่
ที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

กองช่าง

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2562 2563
2564

แบบ ผ.02

2565

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

18 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต/
เพื่อให้ประชาชนเดินทาง จ้านวน 1 โครงการ
คอนกรีต ถนนพุทธนิมิต (เริ่มทางเข้าซอยจาก สะดวกได้รับความปลอดภัย
ทางหลวงแผ่นดิน 2263 ผ่านการไฟฟ้ากุดจับ ถึง
วัดพุทธนิมิต) บ้านโนนส้าราญ ม.9 ต.เมืองเพีย

-

-

-

1,000,000

1,000,000

ประชาชน อุบัติเหตุลดลง
สามารถ
สัญจรได้
อย่างสะดวก
ร้อยละของ
อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

19 โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต/ เพื่อให้ประชาชนมีฟ้า ใช้ จ้านวน 1 โครงการ
คอนกรีต ถนนพุทธนิมิต (เริ่มทางเข้าซอยจาก
อย่างทั่วถึง
ทางหลวงแผ่นดิน 2263 ผ่านการไฟฟ้ากุดจับ ถึง
วัดพุทธนิมิต) บ้านโนนส้าราญ ม.9 ต.เมืองเพีย

-

-

-

1,000,000

1,000,000

ประชาชน อุบัติเหตุลดลง
สามารถ
สัญจรได้
อย่างสะดวก
ร้อยละของ
อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

-

-

-

รวม 19 โครงกำร

17,705,000 17,705,000

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมขน (งำนบริหำรงำนทั่วไป: กำรประชำสัมพันธ์)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2562
2563
2564

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ศาลา
ประชาคม บ้านสุขสมบูรณ์ ม.14 ต.เมืองเพีย
อ.กุดจับ

เพื่อกระจายขาวสารให้
ประชาชนได้รบั ทราบ

จ้านวน 1 โครงการ

-

-

-

300,000

300,000 ด้าเนินการ ประชาชนได้รบั
ตาม
ข่าวสารที่ถูกต้อง
รายละเอียด และรวดเร็ว
โครงการ

ส้านักปลัดฯ

2 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ศาลา
ประชาคม ในเขตเทศบาลต้าบลกุดจับ

เพื่อกระจายขาวสารให้
ประชาชนได้รบั ทราบ

จ้านวน 1 โครงการ

-

-

-

300,000

300,000 ด้าเนินการ ประชาชนได้รบั
ตาม
ข่าวสารที่ถูกต้อง
รายละเอียด และรวดเร็ว
โครงการ

ส้านักปลัดฯ

-

-

-

300,000

300,000

1

1

รวม 2 โครงกำร

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 2 กำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด
2. ยุทธศำสตร์ ที่ 2 กำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
2.2 แผนงำน กำรเกษตร (งำนส่งเสริมกำรเกษตร)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

1 โครงการขุดลอกล้าห้วยเชียง บ้านหนองโน ม.2 เพื่อแก้ไขน้าท่วมขังและน้า ปากล้าห้วยกว้าง 12 ม.
ต.กุดจับ
เพื่อการเกษตร
ความยาว 1,100 ม.

รวม 1 โครงกำร

2561
-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2562
2563
2564
-

-

แบบ ผ.02

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

250,000

250,000 ด้าเนินการ มีน้าใช้เพื่อ
ตาม
การเกษตร
รายละเอียด
โครงการ

250,000

250,000

กองสวัสดิการ
หรือกองช่าง

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด
3. ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
3.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำพื้นฐำน: งำนควบคุมกำรก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2562
2563
2564

2565

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ คสล.
หน้าเมรุวัดอัมพวันบ้านเพีย ม.1 ต.เมืองเพีย

เพื่อให้ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

ความกว้าง 10 ม. ความยาว
40 ม.

-

-

-

300,000

300,000 พืนที่ส่วนรวม มีลานที่ได้
เพิ่มขึน
มาตรฐาน

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ คสล.
หน้าเมรุวัดป่าบ้านหนองโนบ้านหนองโน ม.2
ต.กุดจับ
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และก่อสร้างรัว
ศาลาประชาคม บ้านสุขสมบูรณ์ ม.14 ต.
เมืองเพีย อ.กุดจับ บ้านสุขสมบูรณ์ ม.14 ต.
เมืองเพีย อ.กุดจับ

เพื่อให้ประชาชนสะดวก
ในการสัญจรไป-มา

ความกว้าง 3.50 ม. ความ
ยาว 40 ม.

-

-

-

100,000

100,000 พืนที่ส่วนรวม มีลานที่ได้
เพิ่มขึน
มาตรฐาน

กองช่าง

เพื่อให้อาคารมี
ประสิทธิภาพในการใช้
ประโยชน์รว่ มกัน

จ้านวน 1 โครงการ

-

-

-

450,000

450,000 ด้าเนินการ เพื่อให้ประชนได้
ตาม
ใช้ปรธโยชน์จาก
รายละเอียด อาคาร
โครงการ

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านหนอง
ไชยวาน (ส่วนที่เหลือ) บ้านหนองไชยวาน ม.1
ต.กุดจับ
5 โครงการซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ บ้าน
หนองไชยวาน (ส่วนที่ช้ารุด) บ้านหนองไชย
วาน ม.1 ต.กุดจับ

เพื่อให้มีพืนที่สาธารณะ
ประโยชน์รว่ มกัน

ขนาดพืนที่ 900 ตร.ม.

-

-

-

600,000

มีพืนที่สาธารณะ
ที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

เพื่อให้มีพืนที่สาธารณะ
ประโยชน์รว่ มกัน

ขนาดพืนที่ 1500 ตร.ม.

-

-

-

500,000

600,000 พืนที่
สาธารณะ
เพิ่มขึน
500,000 พืนที่
สาธารณะ
เพิ่มขึน

มีพืนที่สาธารณะ
ที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด
3. ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
3.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำพื้นฐำน: งำนควบคุมกำรก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
6 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หน้าวัด
อัมพวันวิทยาราม บ้านเพีย ม.1 ต.เมืองเพีย

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2562
2563
2564

เพื่อให้มีพืนที่สาธารณะ
ประโยชน์รว่ มกัน

ขนาดพืนที่ 2500 ตร.ม.

-

-

-

1,600,000

7 โครงการถมดินบริเวณตะวันตกโรงเรียน
เพื่อให้ประชาชนสะดวก
อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพ 138 บ้านจ้าปาเงิน ในการใช้พืนที่
ม.13 ต.เมืองเพีย

พืนที่รวม 3,700 ตร.ม.

-

-

-

1,700,000

รวม 7 โครงกำร

5,250,000

2565

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,600,000 พืนที่
สาธารณะ
เพิ่มขึน
1,700,000 ได้พืนที่
สาธารณะ
เพิ่มขึน
5,250,000

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
มีพืนที่สาธารณะ
ที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

มีพืนที่สาธารณะ
ที่สะดวกต่อการ
ใช้งาน

กองช่าง

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
3. ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
3.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

งบประมำณ
2563
2564

ผลลัพท์

หน่วยงำน

2561

2562

เพื่อฝึกความสามารถของ จ้านวน 1 โครงการ
ประชาชนในชุมชน ให้
เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่
สามารถสร้างรายได้แก่
ครัวเรือนได้

-

-

-

100,000

100,000 ร้อยละ 80
ของกลุ่ม
อาชีพได้รับ
การฝึกอบรม

สามารถสร้าง
รายได้จากการ
อบรมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม

กองสวัสดิการฯ

2 โครงการกลุ่มเกษตรกร รายย่อยผลิตของใช้ใน สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ใช้ จ้านวน 1 โครงการ
ครัวเรือนเช่น สบู่สมุนไพร น้ายาปรับผ้านุ่ม, เองในครัวเรือน และขาย
น้ายาล้างจาน และน้ายาซักผ้า บ้านดงมีชัย
เป็นอาชีพเสริม
ม.15 ต.เมืองเพีย

-

-

-

100,000

100,000 ร้อยละ 80
ของกลุ่ม
เกษตรกร
ได้รับการ
ฝึกอบรม

ลดค่าใช้จ่ายและ
เพิ่มรายได้ให้กับ
ครัวเรือน

กองสวัสดิการฯ

-

-

-

200,000

200,000

1 โครงการกลุ่มอาชีพประดิษฐ์พวงหรีด
ดอกไม้จันทน์ เหรียญโปรยทาน บ้านดงมีชัย
ม.15 ต.เมืองเพีย

รวม 2 โครงกำร

(ผลผลิตของโครงกำร)

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
3. ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
3.6 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

2562

งบประมำณ
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
เทศบาลต้าบลกุดจับ

เพื่อเสริมสร้างพัฒนา
จ้านวน 1 โครงการ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

-

-

-

200,000

200,000 ร้อยละ 80
ของผู้สูงอายุ
ได้รับการ
ส่งเสริมและ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต

ผู้สูงอายุได้
พบปะพูดคุยกัน
ตลอดจนได้
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ท้า
กิจกรรมร่วมกัน

กองสวัสดิการฯ

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จ้านวน 1 โครงการ
ของผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึน

-

-

-

100,000

100,000 ร้อยละ 80
ของ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ส่งเสริมและ
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึน

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการพัฒนา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้ดี
ขึน

กองสวัสดิการฯ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
3. ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
3.6 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

2562

งบประมำณ
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ

3 โครงการสุขภาพกายสุขภาพใจ
ผู้สูงอายุมีความสุข

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ จ้านวน 1 โครงการ
ดีทังร่างกาย จิตใจ
สามารถด้ารงชีวิตอยู่กับ
ครอบครัวอย่างปกติสุข

-

-

-

100,000

100,000 ร้อยละ 80
ของผู้สูงอายุ
มีสุขภาพกาย
และจิตใจที่ดี

ผู้สูงอายุสามารถ กองสวัสดิการฯ
อยู่กับครอบครัว
ได้อย่างมีความสุข
สุขภาพใจที่ดี

4 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ้านาจหน้าที่

เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ ประชาชนในเขตที่ได้รับ
ที่ได้รับความเดือดร้อน
ความเดือดร้อน
ตามอ้านาจหน้าที่

-

-

-

100,000

100,000 จ้านวน
ประชาชนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

-

-

-

500,000

500,000

รวม 4 โครงกำร

กองสวัสดิการฯ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 4 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กำรบริกำร และกำรส่งเสริมปศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
4. ยุทธศำสตร์ ที่ 4 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กำรบริกำร และกำรส่งเสริมปศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
4.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

2562

งบประมำณ
2563
2564

2565

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ

แก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
1 โครงการส่งเสริมและอนุรกั ษ์ประเพณีการ
แข่งขันเรือพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รวม 1 โครงกำร

เพื่อส่งเสริมและอนุรกั ษ์ ทุกชุมชนในเขตเทศบาล
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จ้านวน 1 โครงการ

-

-

-

600,000

600,000 กิจกรรมตาม ประชาชนมีการ
รายละเอียด อนุรกั ษ์ประเพณี
ของโครงการ และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

-

-

-

600,000

600,000

กองการศึกษา
(แก้ไขชื่อกรม
สมเด็จพระเทพ
ฯ ให้ถูกต้อง
ตามบันทึก
ข้อความ ที่ อด
62405/140 ลว
3 พ.ย. 2563

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 6 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
6. ยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาบุคลากร

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

2 โครงการจัดท้าแผนแม่บทสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

งบประมำณ
2563
2564

ผลลัพท์

หน่วยงำน

2561

2562

พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ้า พนักงานจ้าง

-

-

-

15,000

15,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการต้อง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

บุคลากรเทศบาล
ต้าบลกุดจับได้รับ
ความรู้และน้ามา
พัฒนาใช้ในการ
ท้างานภายใน
องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส้านักปลัด

พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ้า พนักงานจ้าง

-

-

-

15,000

15,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการต้อง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

บุคลากรเทศบาล
ต้าบลกุดจับได้รับ
ความรู้และน้ามา
พัฒนาใช้ในการ
ท้างานภายใน
องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส้านักปลัด

(ผลผลิตของโครงกำร)

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 6 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
6. ยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

2562

งบประมำณ
2563
2564

3 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
พัฒนาระบบสารสนเทศของ
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เทศบาลให้ทันสมัยในการ
อย่างทั่วถึง
ให้บริการ

-

-

-

15,000

4 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมและให้บริการประชาชน
ดีเด่น

เพื่อให้พนักงานเทศบาลมี
การพัฒนาในการท้างาน
เพื่อบริการประชาชนอย่าง
เต็มที่

-

-

-

5,000

0

0

0

50,000

รวม 4 โครงกำร

เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
พนักงาน ในการปฏิบัติงาน
ราชการและการให้บริการ
ประชาชน

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

15,000 จ้านวนผู้ใช้
ระบบ

5,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
ต้องกว่า ร้อย
ละ 80

50,000

แบบ ผ.02

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ
ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่าง
ชัดเจน และทั่วถึง

ส้านักปลัด

พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ้า
พนักงานจ้าง
เป็นแบบอย่างที่ดี
และประชาชน
ได้รับบริการ
อย่างพึ่งพอใจ

ส้านักปลัด

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 6 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
6. ยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
6.2 แผนงำนเคหะ และชุมชน (งำนไฟฟ้ำถนน: กำรวิศวกรรม, กำรสำธำรณูปโภค, งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ ฯลฯ)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

งบประมำณ
2563
2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์

2561

2562

1 โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง รอบสระหนอง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดียวพร้อม
โน บ้านหนองโน ม.2 ต.กุดจับ
ต่อการใช้พืนที่ของ
หลอดไฟฟ้า 16 ชุด
ประชาชน

-

-

-

100,000

100,000 ด้าเนินการ
ตาม
รายละเอียด
โครงการ

2 โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง จากสระหนอง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดียวพร้อม
โน ตลอดถึงวัดป่าบ้านหนองโน ม.2 ต.กุดจับ ต่อการใช้พืนที่ของ
หลอดไฟฟ้า 20 ชุด
ประชาชน

-

-

-

150,000

150,000 ด้าเนินการ มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ตาม
เพื่อความปลอดภัย
รายละเอียด
โครงการ

3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าภายในชุมชน
(หน้าบ้านนายคฑาวุธ มอโท) บ้านสุขสมบูรณ์
ม.14 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
4 โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง รอบสระหนอง
ไชวาน บ้านหนองไชยวาน ม.1
ต.กุดจับ

ท่อ คสล.ศก. 1 ม. จ้านวน
80 ท่อน

-

-

-

250,000

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดียว
ต่อการใช้พืนที่ของ
พร้อมหลอดไฟฟ้า 35 ชุด
ประชาชน

-

-

-

300,000

250,000 มีระบบ
ระบายน้าที่ดี
ขึน
300,000 ด้าเนินการ
ตาม
รายละเอียด
โครงการ

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง

(ผลผลิตของโครงกำร)

2565

แบบ ผ.02

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ
มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพื่อความ
ปลอดภัยต่อ
ประชาชน

เพื่อแก้ไขปัญหา
น้าท่วมขัง
มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพื่อความปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

กองสาธาฯ

กองช่าง

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 6 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
6. ยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
6.2 แผนงำนเคหะ และชุมชน (งำนไฟฟ้ำถนน: กำรวิศวกรรม, กำรสำธำรณูปโภค, งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ ฯลฯ)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

งบประมำณ
2563
2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

2561

2562

5 โครงการก่อสร้าง BOX CULVERTS บริเวณ เพื่อให้เป็นทางน้าผ่านได้ จ้านวน 1 โครงการ
สระหนองข่าบ้านหนองไชยวาน ม.1 ต.กุดจับ สะดวก

-

-

-

1,000,000

1,000,000 ด้าเนินการ มีท่อเหลี่ยมที่ได้
ตาม
มาตรฐาน
รายละเอียด
โครงการ

6 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน ข้าง เพื่อแก้ไขน้าท่วมขัง และ รางระบายน้ารูปตัวยู
รัววัดบรมสมภรณ์ ฝั่งทิศใต้ หลังร้านค้า
การระบายน้าในชุมชน 0.50x0.50 ม. ยาว 350 ม.
สหกรณ์ บ้านหนองแวงค้า ม.10 ต.กุดจับ

-

-

-

1,500,000

1,500,000 การระบาย
น้าดีขึน

รางระบายน้าที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน

กองสาธาฯ

7 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน
ซอยบรมสมภรณ์ 15 ฝั่งทิศตะวันออก บ้าน
หนองแวงค้า ม.10 ต.กุดจับ
8 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน
ซอยวรจิต 13 ฝั่งทิศตะวันออกติดโรงเรียน
บ้านหนองไชยวาน ม.1 ต.กุดจับ

รางระบายน้ารูปตัวยู
0.50x0.50 ม. ยาว 250 ม.

-

-

-

950,000

950,000 การระบาย
น้าดีขึน

กองสาธาฯ

เพื่อแก้ไขน้าท่วมขังและ รางระบายน้ารูปตัวยู
การระบายน้าในชุมชน 0.50x0.50 ม. ยาว 200 ม.

-

-

-

800,000

800,000 การระบาย
น้าดีขึน

รางระบายน้าที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน
รางระบายน้าที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึน

เพื่อแก้ไขน้าท่วมขังและ
การระบายน้าในชุมชน

(ผลผลิตของโครงกำร)

2565

แบบ ผ.02

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ
กองช่าง

กองสาธาฯ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 6 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
6. ยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
6.2 แผนงำนเคหะ และชุมชน (งำนไฟฟ้ำถนน: กำรวิศวกรรม, กำรสำธำรณูปโภค, งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ ฯลฯ)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

2562

งบประมำณ
2563
2564

9 โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยวรจิต 13
บ้านหนองไชยวาน ม.1 ต.กุดจับ

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดียวพร้อม
ต่อการใช้พืนที่ของ
หลอดไฟฟ้า 10 ชุด
ประชาชน

-

-

-

100,000

10 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน ซอย
เทศบาล 2 บ้านเพีย ม.1 ต.เมืองเพีย
11 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน
หน้าที่ว่าการอ้าเภอ (ฝั่งตรงข้าม) ถนนทาง
หลวงชนบท อด 4081 ไปทางบ้านผือ-สุดเขต
เทศบาลต้าบล กุดจับ บ้านเพีย ม.1 ต.เมืองเพีย

เพื่อแก้ไขน้าท่วมขังและ
การระบายน้าในชุมชน
เพื่อแก้ไขน้าท่วมขังและ
การระบายน้าในชุมชน

รางระบายน้ารูปตัวยู
0.50x0.50 ม. ยาว 200 ม.
ท่อ คสล.ศก. 1 ม. ความยาว
760 ม.

-

-

-

800,000

-

-

-

2,800,000

12 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน
ซอยบ้านแม่ใหญ่พวง (ฝั่งทิศใต้) บ้านหนองโน
ม.2 ต.กุดจับ
13 โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง จากหน้าบ้าน
นางสุดฤดี ถึง สะพานห้วยหลวง (วังหยาง
หย่อง) บ้านหัวขัว ม.2 ต.เมืองเพีย

เพื่อแก้ไขน้าท่วมขังและ
การระบายน้าในชุมชน

รางระบายน้ารูปตัวยู
0.50x0.50 ม. ยาว 20 ม.

-

-

-

-

-

-

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดียวพร้อม
ใช้เส้นทางสัญจร
หลอด จ้านวน 10 ชุด

2565

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ

100,000 ด้าเนินการ มีไฟฟ้าส่องสว่าง
ตาม
เพื่อความปลอดภัย
รายละเอียด
โครงการ

กองช่าง

800,000 การระบาย
น้าที่ดีขึน
2,800,000 การระบาย
น้าที่ดีขึน

รางระบายน้าที่
ได้มาตรฐาน
รางระบายน้าที่
ได้มาตรฐาน

กองสาธาฯ

100,000

100,000 การระบาย
น้าที่ดีขึน

รางระบายน้าที่
ได้มาตรฐาน

กองสาธาฯ

250,000

250,000 มีแสงสว่าง
เพิ่มขึน

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
โดยทั่วถึง

กองช่าง

กองสาธาฯ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 6 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
6. ยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
6.2 แผนงำนเคหะ และชุมชน (งำนไฟฟ้ำถนน: กำรวิศวกรรม, กำรสำธำรณูปโภค, งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ ฯลฯ)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

งบประมำณ
2563
2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

2561

2562

14 โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายอู่ส่วน- เพื่อความปลอดภัยในการ เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดียวพร้อม
ดงหมากหลอด ม.3 และ ม.11 ต.เมืองเพีย
สัญจรไป-มา
หลอด จ้านวน 175 ชุด

-

-

-

3,000,000

3,000,000 มีแสงสว่าง
เพิ่มขึน

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
โดยทั่วถึง

กองช่าง

15 โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนเลียบคลอง
ส่งน้า 1L 3R-L ฝั่งตะวันออก (หลังวัดอัมพวัน
วิทยาราม) ม.1 ต.เมืองเพีย
16 โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยเฉลิมพระ
เกียรติ 7 บ้านโนนเมือง ม.8 ต.เมืองเพีย

เพื่อความปลอดภัยในการ เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดียวพร้อม
สัญจรไป-มา
หลอด จ้านวน 35 ชุด

-

-

-

600,000

600,000 มีแสงสว่าง
เพิ่มขึน

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
โดยทั่วถึง

กองช่าง

เพื่อความปลอดภัยในการ เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดียวพร้อม
สัญจรไป-มา
หลอด จ้านวน 39 ชุด

-

-

-

680,000

680,000 มีแสงสว่าง
เพิ่มขึน

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
โดยทั่วถึง

กองช่าง

17 โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยเฉลิมพระ
เกียรติ 11 บ้านโนนเมือง ม.8 ต.เมืองเพีย

เพื่อความปลอดภัยในการ เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดียวพร้อม
สัญจรไป-มา
หลอด จ้านวน 33 ชุด

-

-

-

600,000

600,000 มีแสงสว่าง
เพิ่มขึน

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
โดยทั่วถึง

กองช่าง

18 โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยไชยาบ้ารุง เพื่อความปลอดภัยในการ เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดียวพร้อม
1 ถึงสุดเขตเทศบาลต้าบลกุดจับ ม.15 ต.เมือง สัญจรไป-มา
หลอด จ้านวน 20 ชุด
เพีย

-

-

-

400,000

400,000 มีแสงสว่าง
เพิ่มขึน

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
โดยทั่วถึง

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงกำร)

2565

แบบ ผ.02

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 6 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
6. ยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
6.2 แผนงำนเคหะ และชุมชน (งำนไฟฟ้ำถนน: กำรวิศวกรรม, กำรสำธำรณูปโภค, งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ ฯลฯ)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
19 โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง ทิศตะวันตก
โรงเรียนอนุบาลบ้านพีย มิตรภาพที่ 138 บ้าน
จ้าปาเงิน ม.13 ต.เมืองเพีย
20 โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน
ดงมีชัย ม.15 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
21 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน
ซอยวรจิต 21 (สองฝั่งถนน) (ฝั่งทิศใต้) บ้าน
หนองแวงค้า ม.10 ต.กุดจับ
22 โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยหนองผักบุ้ง
บ้านดงหมากหลอด ม.3 ต.เมืองเพีย

วัตถุประสงค์

งบประมำณ
2563
2564

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

2561

2562

เพื่อความปลอดภัยในการ เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดียวพร้อม
สัญจรไป-มา
หลอด จ้านวน 10 ชุด

-

-

-

200,000

200,000 มีแสงสว่าง
เพิ่มขึน

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
โดยทั่วถึง

กองช่าง

เพื่อความปลอดภัยในการ จ้านวน 1 โครงการ
สัญจรไป-มา
เพื่อแก้ไขน้าท่วมขังและ รางระบายน้ารูปตัวยู
การระบายน้าในชุมชน 0.50x0.50 ม. ยาว 700 ม.

-

-

-

150,000

-

-

2,500,000

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
โดยทั่วถึง
รางระบายน้าที่
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

-

150,000 มีแสงสว่าง
เพิ่มขึน
2,500,000 การระบาย
น้าที่ดีขึน

เพื่อความปลอดภัยในการ เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดียวพร้อม
สัญจรไป-มา
หลอด จ้านวน 15 ชุด

-

-

-

320,000

320,000 มีแสงสว่าง
เพิ่มขึน

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
โดยทั่วถึง

กองช่าง

เสาไฟฟ้าชนิดกิ่งเดียวพร้อม
หลอด จ้านวน 20 ชุด

-

-

-

400,000

400,000 มีแสงสว่าง
เพิ่มขึน

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
โดยทั่วถึง

กองช่าง

ท่อ คสล.ศก. 1 ม. จ้านวน
250 ท่อน

-

-

-

1,000,000

23 โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง เส้นหลังวัดบ้าน เพื่อความปลอดภัยในการ
ดงหมากหลอด บ้านดงหมากหลอด ม.3
สัญจรไป-มา
ต.เมืองเพีย
24 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าภายในชุมชน เพื่อแก้ไขน้าท่วมขัง
จากหน้าร้านพอดีค้าถึง ปั๊มน้ามัน WP บ้าน
ดงหมากหลอด ม.3 ต.เมืองเพีย

(ผลผลิตของโครงกำร)

2565

แบบ ผ.02

1,000,000

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ

มีระบบ เพื่อแก้ไขน้าท่วม
ระบายน้า ที่
ขัง
ดีขึน

กองสาธาฯ

กองสาธาฯ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 6 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
6. ยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
6.2 แผนงำนเคหะ และชุมชน (งำนไฟฟ้ำถนน: กำรวิศวกรรม, กำรสำธำรณูปโภค, งำนไฟฟ้ำสำธำรณะ ฯลฯ)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
รวม 24 โครงกำร

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

2562

0

0

งบประมำณ
2563
2564
0

5,050,000

2565
5,050,000

แบบ ผ.02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 6 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด
6. ยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
6.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
1 โครงการจัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการ
จัดท้าแผนชุมชน

รวม 1 โครงกำร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้พนักงานเทศบาลมี
การพัฒนาในการท้างาน
เพื่อบริการประชาชนอย่าง
เต็มที่

(ผลผลิตของโครงกำร)
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
พนักงาน ในการปฏิบัติงาน
ราชการและการให้บริการ
ประชาชน

2561

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2562
2563
2564

แบบ ผ.02

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

-

5,000

5,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
ต้องกว่า ร้อย
ละ 80

0

0

0

5,000

5,000

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจ้า
พนักงานจ้าง
เป็นแบบอย่างที่ดี
และประชาชน
ได้รบั บริการ
อย่างพึ่งพอใจ

สวัสดิการฯ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 6 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด
6. ยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
6.5 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

1 โครงการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดอัคคีภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ

รวม 1 โครงกำร

(ผลผลิตของโครงกำร)
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต้าบลกุดจับ

2561

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2562 2563
2564

แบบ ผ.02

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

-

100,000

100,000 ประชาชนที่
ได้รับความ
เดือดร้อน
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
เยียวยา

0

0

0

100,000

100,000

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
และด้ารงชีพได้
อย่างปกติ

ส้านักปลัด

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
โครงกำรที่เปลี่ยนแปลง
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพือ่ เพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.1 แผนเคหะชุมชน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.4 แผนงานการพาณิชย์
รวม
2. กำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.2 แผนงานการเกษตร
รวม
3. ยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพือ่ สร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3.3 แผนงานการศึกษา
3.4 แผนงานสาธารณสุข
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข้ง
1
35,000
1
35,000
2
70,000
3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
รวม
1
35,000
1
35,000
2
70,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
โครงกำรที่เปลี่ยนแปลง
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
4. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กำรบริกำร และกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
รวม
5. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพือ่ กำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
5.1 แผนเคหะชุมชน
5.2 แผนงานสาธารณสุข
5.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
6. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1
50,000
1
50,000
2 100,000
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข้ง
6.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1
30,000
1
30,000
2
60,000
รวม
รวมโครงกำรที่เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น
3 115,000
3 115,000
6 230,000

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
3. ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
3.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

2562

งบประมำณ
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ.02

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
1 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

รวม 1 โครงกำร

เพื่อให้เยาวชนในเขต
จ้านวน 1 โครงการ
เทศบาลต้าบลกุดจับ
สามารถป้องกันตัวเองจาก
ยาเสพติด

-

-

-

35,000

35,000 กิจกรรม
เยาวชนห่างไกล
รายละเอียด ยาเสพติด
ตามโครงการ

-

-

-

35,000

35,000

ส้านัก
ปลัดเทศบาลฯ
หมายเหตุ:
เปลีย่ นแปลง
จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)
ข้อที่ 65 หน้าที่
144

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 6 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด
6. ยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
6.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่
เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน
พนักงานเทศบาล
เกี่ยวกับอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน กฎหมายให้กับประชาชน ลูกจ้างประจ้า พนักงานจ้าง
ท้องถิ่น
และบุคลากรขององค์กร และประชาชนทั่วไป
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 1 โครงกำร

งบประมำณ
2563
2564

แบบ ผ.02

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561

2562

-

-

-

50,000

50,000 จ้านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการต้อง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

0

0

0

50,000

50,000

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ
บุคลากรเทศบาล
ต้าบลกุดจับได้รับ
ความรู้และน้ามา
พัฒนาใช้ในการ
ท้างานภายใน
องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองวิชาการ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 6 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด
6. ยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
6.4 แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน (งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน และระงับอัคคีภัย)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2562
2563
2564

แบบ ผ.02

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านจราจร

รวม 1 โครงกำร

เพื่อให้ประชาชนสามารถ ประชาชนในเขตเทศบาล
ใช้รถได้อย่างปลอดภัย
ต้าบลกุดจับ

-

-

-

30,000

30,000 จ้านวน
สามารถปลูกฝัง
ผู้เข้าร่วมการ การใช้รถใช้ถน
ฝึกอบรม
อย่างถูกต้อง ลด
อุบัติเหตในท้อง
ถนน

0

0

0

30,000

30,000

ส้านัก
ปลัดเทศบาลฯ
หมายเหตุ:
เปลี่ยนแปลง
จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)
ข้อที่ 3 หน้าที่
183

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม่ เติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
สำหรับโครงกำรเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี

แบบ ผ.01
(ผ.02/1)

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพือ่ เพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3 12,900,000
3 12,900,000
รวม
0
0
3 12,900,000
3 12,900,000
2. กำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
รวม
3. ยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพือ่ สร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
รวม
4. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กำรบริกำร และกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
รวม
5. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพือ่ กำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
รวม
6. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
รวม
รวมทั้งสิ้น
3 12,900,000
3 12,900,000

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
สำหรับโครงกำรเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2562
2563
2564

แบบ ผ.02/1

2565

1 โครงการก่อสร้างทางเท้า (ฟุตบาท) ถนนทาง เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิด ความกว้าง 1.50 ม. ความ
หลวงชนบท อด.4081 สองฝั่งถนน ต่อจากทาง ขึนกับผู้เดินเท้า
ยาวรวม 2 ฝั่งถนน 1,500 ม.
เท้าเดิม-สุดเขตเทศบาลต้าบลกุดจับ บ้านเพีย
ม.1 ต.เมืองเพีย

-

-

-

-

3,800,000

2 โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต
สายเลียบคลองชลประทาน 3R-L (ฝั่งขวา)
บ้านดงหมากหลอด หมู่ที่ 3 ต้าบลเมืองเพีย
อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ขนาดกว้าง 6 ม. ระยะทาง
สะดวกในการสัญจร ไป-มา 1,130 ม. หนา 0.05 ม.
หรือพืนที่รวม 6,780 ม.

-

-

-

-

3 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายเลียบคลองชลประทาน L.M.C บ้านโนน
เมือง หมู่ที่ 8 ต้าบลเมืองเพีย อ.กุดจับ จ.
อุดรธานี

เพื่อให้ประชาชนเดินทาง ขนาดกว้าง 6 ม. ระยะทาง
สะดวกในการสัญจร ไป-มา 671 ม. หนา 0.05 ม. หรือ
พืนที่รวม 4,026 ม.

-

-

-

-

-

-

-

รวม 3 โครงกำร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก
มีทางเท้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

5,600,000 ถนนลาดยาง
เพิ่มขึน

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

3,500,000 ถนนลาดยาง
เพิ่มขึน

ได้ถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

12,900,000

มีทางเท้า
เพิ่มขึน

ผลลัพท์

บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
แผนงำน
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
6. แผนเคหะชุมชน
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
8. แผนงานสาธารณสุข
9. แผนงานสร้างความเข้มแข้ง
10. แผนงานการพาณิชย์
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
-

แบบ ผ.01
(ผ.03)
ปี 2565
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
1
2,500,000
3
7,500,000
2
5,000,000
6 15,000,000

รวม 5 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
1
2,500,000
3
7,500,000
2
5,000,000
6 15,000,000

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ที่

แผนงำน

หมวด

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

1 บริหำรงำนทั่วไป
รวมครุภัณฑ์แผนงำนบริหำรทั่วไป 0 รำยกำร
2 กำรรักษำควำมสงบภำยใน
1 ครุภัณฑ์
เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ รถดับเพลิง
ยานพาหนะและ อย่างทันท่วงที
ขนส่ง
รวมครุภัณฑ์แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 1 รำยกำร
3 กำรศึกษำ
รวมครุภัณฑ์แผนงำนกำรศึกษำ 0 รำยกำร
4 สำธำรณสุข
รวมครุภัณฑ์แผนงำนสำธำรณสุข 0 รำยกำร
5 สังคมสงเครำะห์
รวมครุภัณฑ์แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 0 รำยกำร
6 เคหะและชุมชน
เพื่อประโยชน์ของประชาชน และ รถกระเช้า 6 ล้อ
1 ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ ใช้ในงานช่าง
ขนส่ง

แบบ ผ.03

2561

2562

2563

2564

2565

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
หลัก

2,500,000 ส้านักปลัดฯ

0

2,500,000

2,500,000

กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563
เทศบาลตาบลกุดจับ อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ที่

แผนงาน

หมวด

วัตถุประสงค์

เพื่อประโยชน์ของประชาชน และ
2 ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ งานใช้เก็บขยะ
ขนส่ง
เพื่อประโยชน์ของประชาชน และ
3 ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ กิจการงานทั่วไปของเทศบาล
ขนส่ง
รวมครุภัณฑ์แผนงานเคหะและชุมชน 3 รายการ
7 อุตสาหกรรมและการโยธา
เพื่อประโยชน์ของประชาชน และ
1 ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ ใช้ในงานช่าง
ขนส่ง
เพื่อประโยชน์ของประชาชน และ
2 ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ ใช้ในงานช่าง
ขนส่ง
รวมครุภัณฑ์แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 รายการ
8 การพาณิชย์
รวมครุภัณฑ์แผนงานการพาณิชย์ 0 รายการ
รวมทุกแผนงาน 6 รายการ
6

เป้าหมาย

แบบ ผ.03

2561

2562

2563

2564

รถขยะขนาดเล็ก 4 ล้อ

-

-

-

-

2,500,000

กอง
สาธารณสุขฯ

รถ 6 ล้อ อเนกประสงค์

-

-

-

-

2,500,000

กองช่าง

-

-

-

-

7,500,000

รถตักหน้า - ขุดหลัง

-

-

-

-

2,500,000

กองช่าง

รถดั้ม 6 ล้อ

-

-

-

-

2,500,000

กองช่าง

-

-

-

-

5,000,000

-

-

-

-

15,000,000

เป็นเงินจานวน

2565

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

