แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
อาเภอพิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์
โดย..คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก

หลักการและเหตุผล
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ.2563
เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ.2552 มาตรา 46 สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลมี อ านาจหน้ า ที่ ดั ง ต่ อ ไปนี้ (1) ให้ ค วามเห็ น ชอบ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริ หารส่วนตาบลและ
มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การจัด ซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น
และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) การจั ด ท า
แผนพัฒ นาท้องถิ่นของตนเอง และระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าสัก ได้ดาเนิ นการจั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก มีความจาเป็นต้องเพิ่มเติม ตามนโยบายขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
แทน
ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติม สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารประกาศใช้
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ข้อ 10 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 และข้อ 22/2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ข้ อ 22/2 ในกรณี ก ารเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ โครงการ
พระราชดาริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอานาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว
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เหตุผลและความจาเป็น
1. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตาบลท่า สัก ตามหนังสือที่ว่า
การอาเภอพิชัย ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.12/ว 87 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ได้รับแจ้งจากจังหวัดอุตรดิตถ์ว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งว่า
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น โดย
จัดทาแผนแผนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ตามข้อสั่งการของจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
และกระทรวงมหาดไทยที่ให้ดาเนินการตามนโยบายศูนย์อานวยการใหญ่จิต อาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.
พระราชทาน) ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 เป็นการนาแนวคิดการพัฒนา
ระบบการป้องกัน การเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกันโดยพัฒนาภูมิความรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งระดับชุมชนในการเฝ้าระวังและรับมือกับสาธารณภัย โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขึ้น รายละเอียดตามหนังสือที่ว่าการอาเภอพิชัย ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.12/ว 87
ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 เรื่องแนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.10/ ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติ การจิต
อาสาภัยพิบัติ
โครงการอบรมเชิง ปฏิ บั ติ การให้ ค วามรู้ ในการป้ องกัน โรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) และการจัดทาหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ตามที่ว่าการอาเภอพิชัย ได้รับแจ้งจากจังหวัด
อุตรดิตถ์ว่า สถานการณ์โรคระบาดได้แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วและเพื่ อให้ประชาชนได้รู้จักป้องกันตนเองใน
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ( COVID-19) ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา 21 แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2540 รายละเอียดตามหนังสือที่ว่าการอาเภอพิชัย ด่วน
ที่สุ ด ที่ อต 0023.12/ว 1109 ลงวั น ที่ 3 มี น าคม 2563 เรื่ อ ง แนวทางการด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ น
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการ
จัดทาหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่ว นที่สุด ที่ มท
0819.2/ว 654 ลงวัน ที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่อง การเร่งรัดดาเนินการขับเคลื่อน “โครงการอบรมเชิง
ปฏิบั ติการให้ ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทาหน้ากาก
อนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง”
2. เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก มีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาและความเดือดร้อนในด้านการคมนาคม ด้านแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตร ได้แก่ บ้านท่าสัก หมู่ที่ 1, บ้านเต่าไหเหนือ หมู่ที่ 2, บ้านเต่าไหใต้ หมู่ที่ 4, บ้าน
ชาหนึ่ง หมู่ที่ 5, บ้านชาสอง หมู่ที่ 6, บ้านร้องมะแพบ หมู่ที่ 7, บ้านชาตก หมู่ที่ 8, บ้านร้องมะแพบสอง หมู่ที่
9 และบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 10 ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในเขต
พื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า สั ก และทั น ต่ อ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าสัก โดยมีโครงการที่เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
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บ้านท่าสัก หมู่ที่ 1 : ขอเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโชติ
หมู่ ที่ 1 ระยะทางยาว 293 ม. กว้ า ง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 879 ตร.ม.
งบประมาณ 497,000.- บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฝ้าย ฟักตั้ว หมู่ที่ 1 ระยะทางยาว
101 ม. กว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 355 ตร.ม. งบประมาณ 202,000.- บาท
เหตุ ผลและความจ าเป็น : เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการคมนาคนที่สะดวกและปลอดภัย จึงจาเป็นต้องดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสาย
ดังกล่าว
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายสมร หมู่ที่ 1 ปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า 247 ลูก
บาศกเมตร งบประมาณ 58,000.- บาท เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากถนนลูกรังสายนานายสมร
เป็นถนนดินลูกรังใช้ในการคมนาคมและขนพืชผลทางการเกษตร แต่สภาพผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เพราะได้
ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้การคมนาคมและขนส่งเกิดความไม่สะดวกและปลอดภัย จึงมีความจาเป็นที่
จะต้องปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายสมร เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมและขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย
และ
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ท่อ PVC.ขนาด 2,3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 2,452 เมตร งบประมาณ 500,000.- บาท เหตุผลและความจาเป็น : เพื่อพัฒนาระบบ
ประปาให้มีประสิทธิภาพ และมีสภาพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา และประชาชนบ้านท่าสักมีน้าประปาใช้เพื่อ
การแก้ไขปัญหาด้านน้าอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง ให้กับประชาชน จึงขอบรรจุโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโชติ หมู่ที่ 1, โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานายสมร หมู่ที่ 1 และ
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ. 2563
บ้านเต่าไหเหนือ หมู่ที่ 2 : ขอเพิ่มโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กสายร้องประดู่
หมู่ ที่ 2 ระยะทางยาว 102 ม. กว้ า ง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 357 ตร.ม.
งบประมาณ 202,000.- บาท เหตุผลและความจาเป็น : เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในการคมนาคนที่สะดวกและปลอดภัย จึงจาเป็นต้องดาเนินโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายดังกล่าว
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ท่อ PVC.ขนาด 2,3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ความยาว
ไม่น้อยกว่า 1,596 เมตร งบประมาณ 500,000.- บาท เหตุผลและความจาเป็น : เพื่อพัฒนาระบบประปาให้
มีประสิทธิภาพ และมีสภาพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา และประชาชนบ้านท่าสักมีน้าประปาใช้เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาด้านน้าอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึงให้กับประชาชน จึงขอบรรจุโครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ.2563
บ้านเต่าไหใต้ หมู่ที่ 4 : ขอเพิ่มโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาย
สาราญ หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 179 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ า 716
ตารางเมตร งบประมาณ 400,000.- บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุภัทท์ บุญเนตร หมู่ที่ 4 ระยะทาง
ยาว 84 เมตร กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 311 ตารางเมตร งบประมาณ
200,000.- บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ.25653
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางมาลี พุ่มหมัน หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว
44 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 137 ตารางเมตร งบประมาณ
90,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้าน
นางประพิศ หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน : ระยะทางยาว 100 ม. กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 417 ตร.ม. (ตามรูป แบบและรายการประมาณการกองช่าง อบต.ท่าสัก กาหนด) แต่เนื่องจากการ
ประชุ ม ประชาคมของหมู่ บ้ า น บ้ า นเต่ า ไหเหนื อ หมู่ ที่ 4 มี ม ติ ข อเปลี่ ย นแปลงสถานที่ ด าเนิ น การ ดั ง นี้
ประชาชนที่ใช้ถนนสายบ้านนายสุภัค บุญเนตรและถนนสายบ้านนางมาลี พุ่มหมัน ได้ประสบปัญหาความ
เดือนร้อนในการคมนาคม เพราะถนนทั้งสองสายเป็นพื้นที่ต่ากว่าถนนสายหลัก ช่วงฤดูฝนน้าไหลเข้าท่วมขังทา
ให้ประชาชนเข้า – ออก ลาบาก จึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนางประพิศ หมู่ที่ 4 เป็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บ้านนายสุภัค บุญเนตร และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางมาลี พุ่มหมัน หมู่ที่ 4
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอามร มาศรี หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว
42 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตารางเมตร งบประมาณ
80,000.- บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสนาะ แบบวา หมู่ที่ 4 ระยะทาง
ยาว 44 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 132 ตารางเมตร งบประมาณ
80,000.- บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบัว หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว 55 เมตร
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร งบประมาณ 200,000.บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุรชัย คาอ่อง หมู่ที่ 4 ระยะทางยาว
40 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร งบประมาณ
70,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมมีสภาพเป็นดินลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ
และเกิดฝุ่นละออง จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมเส้นทางดังกล่าว เพื่ออานวย
ความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชน
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเต่าไหใต้ หมู่ที่ 4 ขุดวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ความยาวไม่น้อยกว่า 450 เมตร งบประมาณ 60,000.- บาท
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ท่อ PVC.ขนาด 4 นิ้ว (ชั้น 8.5) ความยาวไม่
น้อยกว่า 1,020 เมตร งบประมาณ 400,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เพื่อพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ และมีสภาพร้อมใช้
งานอยู่ตลอดเวลา และประชาชนบ้านท่าสักมีน้าประปาใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง จึง
มีความจาเป็นต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคให้กับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ.25653
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
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โครงการขุดเจาะน้าบาดาล ประปาหมู่บ้านเต่าไหใต้ หมู่ที่ 4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
(ท่อ PVC. ชั้น 13.5) ความลึกไม่น้อยกว่า 49 เมตร งบประมาณ 99,000.- บาท
เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากน้าประปาไม่เพียงพอต่อการใช้ในการอุปโภคและ
บริโภคของประชาชนบ้านเต่าไหใต้ จึงมีความจาเป็นต้องหาแหล่งน้าดิบสารองเพื่อให้ประชาชนมีน้าประปาใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนบ้านเต่าไหใต้
จึงขอบรรจุ โ ครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานดังกล่ าวบรรจุไว้ในแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ.2563
บ้านชาหนึ่ง หมู่ที่ 5 : ขอเพิ่มโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง อบต.ท่าสัก
หมู่ที่ 5 ระยะทางยาว 116 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 353 ตาราง
เมตร งบประมาณ 203,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากสภาพถนนเดิมมีสภาพเป็นดินลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ
และเกิดฝุ่นละออง จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมเส้นทางดังกล่าว เพื่ออานวย
ความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชน
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ท่อ PVC.ขนาด 2,3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 1,596 เมตร งบประมาณ 500,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เพื่อพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ และมีสภาพร้อมใช้งาน
อยู่ ตลอดเวลา และประชาชนบ้านท่าสั กมีน้าประปาใช้เพื่อ เป็นการแก้ไขปัญหาการอุปโภค บริโ ภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึงให้กับประชาชน
โครงการขุดลอกคลองช า หมู่ที่ 5 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 11,800 ลู กบาศ์กเมตร
งบประมาณ 500,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เพื่อปรับปรุงแหล่งน้าให้สามารถกักเก็บน้าได้ในปริมาณมากขึ้น
และประชาชนมีน้าใช้เพื่อการเกษตร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้าเพื่อ
การเกษตรของประชาชน จึ งขอบรรจุ โ ครงการก่อ สร้ า งถนนคอนกรีต เสริ ม เหล็ ก สายหลั ง อบต.ท่ าสั ก ,
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 และโครงการขุดลอกคลองชา หมู่ที่ 5 ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ.2563
บ้านชาสอง หมู่ที่ 6 : ขอเพิ่มโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสังวาล หมู่ที่
6 ระยะทางยาว 223 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 892 ตารางเมตร
งบประมาณ 497,000.- บาท
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิเศษ หมู่ที่ 6 ระยะทางยาว 223
เมตร กว้ า ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 892 ตารางเมตร งบประมาณ
497,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการคมนาคมและ
ขนส่งทางการเกษตร สภาพผิวถนนเป็นหลุม บ่อ จึงทาให้การเดินทางไม่สะดวกและปลอดภัย ซึ่งเป็นเส้ นทาง
หลั กในการคมนาคมและขนส่ งทางการเกษตร และเป็ นเส้ น ทางที่เ ชื่ อมต่อ กั นหลายหมู่ บ้า น จึง มี ความ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ.25653
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

หน้า 6

จาเป็นต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานและ
คมนาคมและขนส่งอย่างสะดวกและปลอดภัย
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 6 ท่อ PVC.ขนาด 4 นิ้ว (ชั้น 8.5) ความยาว
ไม่น้อยกว่า 1,624 เมตร งบประมาณ 500,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เพื่อพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ และมีสภาพร้อมใช้งาน
อยู่ ตลอดเวลา และประชาชนบ้านท่าสั กมีน้าประปาใช้เพื่อ เป็นการแก้ไขปัญหาการอุปโภค บริโ ภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึงให้กับประชาชน จึงขอบรรจุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสังวาลย์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวิเศษ และโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
6 ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ.2563
บ้านร้องมะแพบ หมู่ที่ 7: ขอเพิ่มโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าแดด –
เนินกว้าว หมู่ที่ 7 ระยะทางยาว 89 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 361
ตารางเมตร งบประมาณ 203,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการคมนาคมและ
ขนส่งทางการเกษตร สภาพผิวถนนเป็นหลุม บ่อ จึงทาให้การเดินทางไม่สะดวกและปลอดภัย ซึ่งเป็นเส้นทาง
หลักในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร
โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตสายป่าแดด หมู่ที่ 7 ระยะทางยาว 985 เมตร กว้าง
4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,940 ตารางเมตร งบประมาณ 1,020,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากถนนสายป่าแดด มีสภาพถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก มีการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวมาเป็นระยะ
เวลานาน จึงเกิดการชารุดเสียหาย โดยสภาพผิวจราจรมีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อ และในช่วงฤดูฝนมีน้าขังอยู่
บริเวณผิวจราจรที่เป็นหลุม เป็นบ่อ ทาให้ประชาชนที่คมนาคมผ่านเส้นทางสายป่าแดด หมู่ที่ 7 ซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดอุบั ติเหตุ หรื ออันตราต่อร่ างกายและทรัพย์ สิ น และความไม่สะดวกในการคมนาคมและขนส่ ง
ผลผลิตทางการเกษตร และเป็นเส้นทางการคมนาคมเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านร้องมะแพบ กับบ้าน
ร้องมะแพบสอง หมู่ที่ 9 จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน
เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานต่อการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ที่มีความสะดวก และ
ปลอดภัย
โครงการขุด ลอกคลองเรื อ หมู่ที่ 7 ปริมาณดิน ขุดไม่น้อ ยกว่ า 11,600 ลู กบาศก์ เมตร
งบประมาณ 488,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากคลองเรือมีความตื้นเขิน และมีวัชพืชปกคลุม จึงมีความ
จาเป็นต้องขุดลอกคลองเรือ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้าได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น
โครงการขุ ดลอกคลองช า หมู่ ที่ 7 ปริ ม าณดิ น ขุ ดไม่ น้ อ ยกว่ า 12,600 ลู ก บาศ์ ก เมตร
งบประมาณ 500,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เพื่อปรับปรุงแหล่งน้าให้สามารถกักเก็บน้าได้ในปริมาณมากขึ้น
และประชาชนมีน้าใช้เพื่อการเกษตร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้าเพื่อ
การเกษตรของประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ.25653
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
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โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ท่อ PVC.ขนาด 4 นิ้ว (ชั้น 8.5) ความยาว
ไม่น้อยกว่า 1,684 เมตร งบประมาณ 500,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เพื่อพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ และมีสภาพร้อมใช้งาน
อยู่ ตลอดเวลา และประชาชนบ้านท่าสั กมีน้าประปาใช้เพื่อ เป็นการแก้ไขปัญหาการอุปโภค บริโ ภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึงให้กับประชาชน จึงขอบรรจุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าแดด – เนิน
กว้าว, โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตสายป่าแดด, โครงการขุดลอกคลองเรือ , โครงการขุดลอก
คลองชา หมูที่ 7 และโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ.2563
บ้านชาตก หมู่ที่ 8 : โครงการปรับปรุงท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบึงช่อ หมู่ที่
8 งานท่อระบายนา และบ่อพัก จุดที่ 1 : ท่อระบายน้า คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร จุดที่ 2 : ท่อระบายน้า
คสล.ขนาด Ø 1.00 เมตร งบประมาณ 93,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากประชาชนขาดแคลนน้าเพื่อใช้สาหรับการเกษตร จึงมี
ความจาเป็นต้องดาเนินการปรับปรุงท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนมีน้าใช้สาหรับทาการเกษตร
โครงการขุดลอกคลองช า หมู่ที่ 8 ปริม าณดิ นขุด ไม่น้ อยกว่ า 12,690 ลู กบาศ์ก เมตร
งบประมาณ 500,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เพื่อปรับปรุงแหล่งน้าให้สามารถกักเก็บน้าได้ในปริมาณมากขึ้น
และประชาชนมีน้าใช้เพื่อการเกษตร และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้าเพื่อ
การเกษตรของประชาชน
โครงการขุด ลอกคลองละมุง บริเ วณสถานี สู บ น้าด้ ว ยไฟฟ้า บ้านช าตก (ช่ว ง 2) หมู่ ที่ 8
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,400 ลูกบาศ์กเมตร งบประมาณ 500,000.- บาท
โครงการขุดลอกคลองละมุง บริเวณสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านชาตก 2 (ช่วง 2) หมู่ที่ 8
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,900 ลูกบาศ์กเมตร งบประมาณ 500,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เพื่อเป็นการปรับปรุงแหล่งน้าให้สามารถกักเก็บน้าได้ปริมาณมาก
ขึ้น และมีน้าใช้เพื่อการเกษตร จึงขอบรรจุโครงการปรับปรุงท่อระบายน้าคอนกรีเสริมเหล็กบริเวณบึงช่อ หมู่
ที่ 8, โครงการขุดลอกคลองชา หมู่ที่ 8, โครงการขุดลอดคลองละมุง บริเวณสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านชาตก
2 (ช่วง 2), โครงการขุดลอดคลองละมุง บริเวณสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านชาตก (ช่วง 2) หมู่ที่ 8 บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ.2563
บ้านร้องมะแพบสอง หมู่ที่ 9 : ขอเพิ่มโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ทางข้ามคลองชา หมู่ที่ 9 ระยะทางยาว 41 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 164 ตารางเมตร งบประมาณ 124,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางข้ามคลองชามีการ
ใช้งานวาเป็นระยะเวลานาน ทาให้ชารุดทรุดโทรม และเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนทั้งใน
และนอกพื้นที่ ตลอดจนผู้ได้รับประโยชน์ คือประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวร่วมกัน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ.25653
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
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โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตสายฟากชา 2 หมู่ที่ 9 ระยะทางยาว 1,200 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร งบประมาณ
1,240,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องด้วยถนนสายฟากชา 2 หมู่ที่ 9 ตาบลท่าสัก สภาพถนน
เดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีการคมนาคม และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนที่ใช้เส้นทาง
ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน จึงเกิดการชารุดเสียหาย โดยสภาพผิวจราจรมีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อ และ
ในช่วงฤดูฝนมีน้าขังอยู่บริเวณผิวจราจรที่เป็นหลุม เป็นบ่อ ทาให้ประชาชนที่คมนาคมผ่านเส้นทางสายฟากชา
2 ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรืออันตราต่อร่างกายและทรัพย์ สิน และความไม่สะดวกในการคมนาคมและ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และเป็นเส้นทางการคมนาคมเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และเชื่อมระหว่างตาบลท่า
สักกับตาบลหาดสองแคว บ้านแหลมคูณ หมู่ที่ 5จึ งมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบดาเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานต่อการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ที่มี
ความสะดวก และปลอดภัย
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟากชา 1 หมู่ที่ 9 ระยะทางยาว 100 เมตร
กว้าง 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร งบประมาณ 265,700.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากถนนสายฟากชา 1 มีสภาพชารุดเนื่องจากการใช้
ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นระยะเวลานาน ไม่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม ดังนั้น
เพื่อเกิดความปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนที่ได้ใช้เส้นทางดังกล่าว
จึงมีความจาเป็นเพื่อซ่อมแซมถนน คสล.ให้มีสภาพการใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ท่อ PVC.ขนาด 4 นิ้ว (ชั้น 8.5) ความยาว
ไม่น้อยกว่า 1,220 เมตร งบประมาณ 400,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เพื่อพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ และมีสภาพร้อมใช้งาน
อยู่ ตลอดเวลา และประชาชนบ้านท่าสั กมีน้าประปาใช้เพื่อ เป็นการแก้ไขปัญหาการอุปโภค บริโ ภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง ให้กับประชาชน จึงขอบรรจุโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรี ตเสริมเหล็กบริเวณทางข้าม
คลองชา, โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตสายฟากชา 2, โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ฟากชา 1 และโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ.2563
บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 10 : ขอเพิ่มโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเขามัทรี (ช่วง 2) หมู่
ที่ 10 ระยะทางยาว 497 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,491 ตารางเมตร งบประมาณ
156,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เพื่อให้ประชาชนที่ในเส้นทางถนนลูกรังเขามัทรีมีความสะดวก
และปลอดภัยในการคมนาคมและขนส่ง
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ท่อ PVC.ขนาด 3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 2,484 เมตร งบประมาณ 500,000.- บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ.25653
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
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เหตุผลและความจาเป็น : เพื่อพัฒนาระบบประปาให้มีประสิทธิภาพ และมีสภาพร้อมใช้งาน
อยู่ ตลอดเวลา และประชาชนบ้านท่าสั กมีน้าประปาใช้เพื่อ เป็นการแก้ไขปัญหาการอุปโภค บริโ ภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึงให้กับประชาชน
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหนองบัวโบสถ์ หมู่ที่ 10 ท่อ PVC.ขนาด 2 นิ้ว (ชั้น
8.5) ความยาวไม่น้อยกว่า 748 เมตร งบประมาณ 70,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหนองบัวโบสถ์
หมู่ที่ 10 เดิม มีการปรับปรุงระบบประปา 2 ส่วน ได้แก่ 1.) ปรับปรุงระบบถังเก็บน้า 2.) ปรับปรุงระบบ
ท่อจ่ายน้าประปา และที่ผ่านมากลุ่มประปาหมู่บ้านหนองบัวโบสถ์ ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาระบบถังเก็บน้าให้
ใช้ได้ดีกว่าเดิมพอสมควรแล้ว ดังนั้นยังคงเหลือ ระบบท่อจ่ายนาประปาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงมีความ
จาเป็นที่ต้องปรับปรุงในส่วนของระบบท่อจ่ายนาประปา
จึงขอบรรจุโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเขามัทรี (ช่วง 2), โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 และโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหนองบัวโบสถ์ หมู่ที่ 10 ไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ.2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ.25653
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

หน้า 10

แบบ ผ.01
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
ยุทธศาสตร์

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

-

-

-

-

27

9,226,000

9.00

1,474,700

2.00

2,260,000

38

12,960,700

-

-

-

-

27

9,226,000

9.00

1,474,700

2.00

2,260,000

38

12,960,700

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนงานการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 11

ยุทธศาสตร์

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

-

-

-

-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-

-

-

-

แผนงานสังคมสงเคราะห์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนงานงบกลาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100,000

-

-

-

-

1

24,235

-

-

-

-

-

-

-

1

24,235

-

-

รวม

1

100,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

-

-

3

300,000

3

300,000

-

1

24,235

-

-

1

24,235

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
รวม

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนงานการเกษตร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิน้

-

-

-

-

29

รวม
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

9,350,235

10

1,574,700

3

2,360,000

42

13,284,935

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 12

แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน (ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ลาดยาง, ถนนลูกรัง)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561

2562

2563

2564

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2565

หมู่ที่ 1
1 โครงการก่อสร้างถนน

รวม

เพื่อให้มถี นนที่ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 293 ม.

497,000

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีความ

(2563:293 ม.)

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.

บ้านนายโชติ หมู่ที่ 1

หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 879

คมนาคมที่สะดวกและ

ตร.ม.

ปลอดภัย

1 โครงการ

-

-

-

-

497,000

-

-

-

กองช่าง

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 13

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน (ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ลาดยาง, ถนนลูกรัง)
ที่

โครงการ

2 โครงการก่อสร้างถนน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มถี นนที่ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 101 ม.

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

กว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม.

นายฝ้าย ฟักตั้ว (ช่วงที่ 2)

หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า

งบประมาณ
2561

2562

2563

-

-

-

2564
202,000

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2565
-

(2564:101 ม.)

หมู่ที่ 1

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีความ

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย

คมนาคมที่สะดวกและ

ในการคมนาคม

กองช่าง

ปลอดภัย

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อปรับปรุงถนนให้มสี ภาพ ปริมาณลูกรังไม่นอ้ ยกว่า
สายนานางสมร ม.1

ตัวชี้วดั

การใช้ในการคมนาคมได้

-

-

58,000

-

-

247 ลบ.ม.

อย่างสะดวกและปลอดภัย

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีความ

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย

คมนาคมที่สะดวกและ

ในการคมนาคม

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีความ

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย

คมนาคมที่สะดวกและ

ในการคมนาคม

กองช่าง

หมู่ที่ 2
4 โครงการก่อสร้างถนน

เพื่อให้มถี นนที่ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 102 ม. กว้าง

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

3.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

ร้องประดู่ หมู่ที่ 2

มีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 357 ตร.ม.

-

-

-

202,000
(2564:102 ม.)

-

ปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 13

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน (ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ลาดยาง, ถนนลูกรัง)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

เพื่อให้มถี นนที่ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 179 ม. กว้าง

-

-

2563

2564

2565

-

-

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

หมู่ที่ 4
5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

4.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

บ้านนายสาราญ เสือเดช

มีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 716 ตร.ม.

400,000
(2563:179 ม.)

หมู่ที่ 4
6 โครงการก่อสร้างถนน

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีความ

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย

คมนาคมที่สะดวกและ

ในการคมนาคม

กองช่าง

ปลอดภัย
เพื่อให้มถี นนที่ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 84 ม. กว้าง

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

3.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

บ้านนายสุภทั ท์ บุญเนตร

มีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 137 ตร.ม.

-

-

200,000

-

-

(2563:84 ม.)

หมู่ที่ 4

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีความ

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย

คมนาคมที่สะดวกและ

ในการคมนาคม

กองช่าง

ปลอดภัย

7 โครงการก่อสร้างถนน

เพื่อให้มถี นนที่ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 44 ม. กว้าง

คอนกรีตเสริมสายบ้าน

3.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

นางมาลี พุ่มหมัน หมู่ที่ 4

มีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 132 ตร.ม.

-

-

86,000
(2563:44 ม.)

-

-

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีความ

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย

คมนาคมที่สะดวกและ

ในการคมนาคม

ปลอดภัย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 14

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน (ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ลาดยาง, ถนนลูกรัง)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561

2562

2563

-

-

-

2564

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2565

หมู่ที่ 4
8 โครงการก่อสร้างถนน

เพื่อให้มถี นนที่ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 42 ม. กว้าง

คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

3.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

นางอามร มาศรี หมู่ที่ 4

มีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 128 ตร.ม.

80,000

-

(2564:42 ม.)

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีความ

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย

คมนาคมที่สะดวกและ

ในการคมนาคม

กองช่าง

ปลอดภัย
9 โครงการก่อสร้างถนน

เพื่อให้มถี นนที่ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 55 ม. กว้าง

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

3.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

บ้านนางบัว หมู่ที่ 4

มีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 165 ตร.ม.

-

-

-

120,000

-

(2564:55 ม.)

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีความ

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย

คมนาคมที่สะดวกและ

ในการคมนาคม

กองช่าง

ปลอดภัย
10 โครงการก่อสร้างถนน

เพื่อให้มถี นนที่ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 44 ม. กว้าง

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

3.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

บ้านนางนายเสนาะ แบบวา

มีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 165 ตร.ม.

หมู่ที่ 4

-

-

-

80,000
(2564:44 ม.)

-

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีความ

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย

คมนาคมที่สะดวกและ

ในการคมนาคม

ปลอดภัย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 15

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน (ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ลาดยาง, ถนนลูกรัง)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561

2562

2563

-

-

-

2564

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2565

หมู่ที่ 4
11 โครงการก่อสร้างถนน

เพื่อให้มถี นนที่ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 40 ม. กว้าง

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

3.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

บ้านนางนายสรุชัย คาอ่อง

มีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 120 ตร.ม.

120,000

-

(2564:40 ม.)

หมู่ที่ 4

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีความ

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย

คมนาคมที่สะดวกและ

ในการคมนาคม

กองช่าง

ปลอดภัย

หมู่ที่ 5
12 โครงการก่อสร้างถนน

เพื่อให้มถี นนที่ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 116 ม. กว้าง

-

-

-

203,000

-

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีความ

คอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง

3.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย

อบต.ท่าสัก หมู่ที่ 5

พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 353 ตร.ม.

คมนาคมที่สะดวกและ

ในการคมนาคม

ปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 16

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน (ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ลาดยาง, ถนนลูกรัง)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

เพื่อให้มถี นนที่ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 223 ม. กว้าง

-

-

2563

2564

2565

-

-

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

หมู่ที่ 6
13 โครงการก่อสร้างถนน

497,000

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีความ

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

4.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย

ซอยสังวาลย์ หมู่ที่ 6

พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 892 ตร.ม.

คมนาคมที่สะดวกและ

ในการคมนาคม

กองช่าง

ปลอดภัย
14 โครงการก่อสร้างถนน

เพื่อให้มถี นนที่ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 112 ม. กว้าง

-

-

-

202,000

-

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีความ

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

3.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย

บ้านนายวิเศษ หมู่ที่ 6

พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 351 ตร.ม.

คมนาคมที่สะดวกและ

ในการคมนาคม

ปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 17

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน (ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ลาดยาง, ถนนลูกรัง)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561

2562

-

-

2563

2564

2565

-

-

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

หมู่ที่ 7
15 โครงการก่อสร้างถนน

เพื่อให้มถี นนที่ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 89 ม. กว้าง

203,000

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีความ

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

4.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย

ป่าแดด-เนินกว้าว หมู่ที่ 7

มีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 361 ตร.ม.

คมนาคมที่สะดวกและ

ในการคมนาคม

กองช่าง

ปลอดภัย
16 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์

เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้

คอนกรีตสายป่าแดด หมู่ที่ 7 มาตรฐาน

ระยะทางยาว 985 ม. กว้าง

-

-

-

-

1,020,000 ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีความ

4.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย

พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 3,940 ตร.ม.

คมนาคมที่สะดวกและ

ในการคมนาคม

ปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 18

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน (ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ลาดยาง, ถนนลูกรัง)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561

2562

-

-

2563

2564

2565

-

-

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

หมู่ที่ 9
17 โครงการซ่อมแซมถนน

เพื่อซ่อมแซมถนน คสล.

ระยะทางยาว 41 ม.

คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ

ให้มสี ภาพการใช้ในการ

ทางข้ามคลองชา ม.9

18 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์
คอนกรีตสายฟากชา 2

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีความ

กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย

คมนาคมได้อย่างสะดวกและ หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 164

คมนาคมที่สะดวกและ

ในการคมนาคม

ปลอดภัย

ตร.ม.

ปลอดภัย

เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้

ระยะทางยาว 1,200 ม.

มาตรฐาน

กว้าง 4.00 ม. หนา 0.05 ม.

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย

หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 4,800

คมนาคมที่สะดวกและ

ในการคมนาคม

ตร.ม.

ปลอดภัย

หมู่ที่ 9

19 โครงการซ่อมแซมถนน

เพื่อซ่อมแซมถนน คสล.

ระยะทางยาว 100 ม. กว้าง

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย

ให้มสี ภาพการใช้ในการ

4.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ย

ฟากชา 1 หมู่ที่ 9

-

-

-

-

124,000

-

-

-

265,700

1,240,000 ร้อยละความพึงพอใจ

-

ประชาชนมีความ

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีความ

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย

คมนาคมได้อย่างสะดวกและ กว่า 400 ตร.ม.

คมนาคมที่สะดวกและ

ในการคมนาคม

ปลอดภัย

ปลอดภัย
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กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน (ประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ลาดยาง, ถนนลูกรัง)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561

2562

-

-

2563

2564

2565

-

-

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

หมู่ที่ 10
20 โครงการปรับปรุงถนน

เพื่อปรับปรุงถนนให้มสี ภาพ ระยะทางยาว 497 ม.

156,000

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีความ

ลูกรังสายเขามัทรี (ช่วง 2)

การใช้ในการคมนาคมได้

กว้าง 3.00 ม. หรือมีพื้นที่

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย

ม.10

อย่างสะดวกและปลอดภัย ไม่นอ้ ยกว่า 1,491 ตร.ม.

คมนาคมที่สะดวกและ

ในการคมนาคม

ปลอดภัย
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กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน (ประเภทปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงคลองส่งน้า ขุดลอกคลอง ท่อระบายน้า และเจาะบ่อบาดาล)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561

2562

-

-

2563

2564

2565

-

-

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

หมู่ที่ 1
1 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 1

เพื่อปรับปรุงระบบประปา

ท่อ PVC ขนาด 2,3 นิ้ว

หมู่บา้ นให้มสี ภาพพร้อม
ใช้งานอยู่ตลอดเวลา

500,000

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีน้าประปา

(ชั้น 8.5) ความยาว

ของประชาชนมีน้า

ใช้อปุ โภค บริโภค

ไม่นอ้ ยกว่า 2,452 เมตร

ประปาใช้อปุ โภค บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

กองช่าง

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
หมู่ที่ 2
2 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 2

เพื่อปรับปรุงระบบประปา

ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว

หมู่บา้ นให้มสี ภาพพร้อม
ใช้งานอยู่ตลอดเวลา

-

-

500,000

-

-

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีน้าประปา

(ชั้น 8.5) ความยาว

ของประชาชนมีน้า

ใช้อปุ โภค บริโภค

ไม่นอ้ ยกว่า 1,596 เมตร

ประปาใช้อปุ โภค บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

กองช่าง

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

รวม

1 โครงการ

-

-

-

-

60,000

-

-

-

-
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-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน (ประเภทปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงคลองส่งน้า ขุดลอกคลอง ท่อระบายน้า และเจาะบ่อบาดาล)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561

2562

-

-

2563

2564

2565

-

-

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

หมู่ที่ 4
เพื่อปรับปรุงระบบประปา

ขุดวาง PVC ขนาดเส้นผ่าน

ประปาหมู่บา้ น

หมู่บา้ นให้มสี ภาพพร้อม

ศูนย์กลาง 2 นิ้ว (ชั้น 8.5)

บ้านเต่าไหใต้ หมู่ที่ 4

ใช้งานอยู่ตลอดเวลา

ความยาวไม่น้อยกว่า

ประปาใช้อปุ โภค บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

450 เมตร

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

3 โครงการปรับปรุงระบบ

60,000
(2563:450 ม.)

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีน้าประปา

ของประชาชนมีน้า

ใช้อปุ โภค บริโภค

เพื่อปรับปรุงระบบประปา

ขุดวาง PVC ขนาดเส้นผ่าน

ประปาหมู่บา้ น

หมู่บา้ นให้มสี ภาพพร้อม

ศูนย์กลาง 4 นิ้ว (ชั้น 8.5)

บ้านเต่าไหใต้ หมู่ที่ 4

ใช้งานอยู่ตลอดเวลา

ความยาวไม่น้อยกว่า

ประปาใช้อปุ โภค บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

1,020 เมตร

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

4 โครงการปรับปรุงระบบ

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

เพื่อเป็นแหล่งน้าดิบในการ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ประปาหมู่บา้ นเต่าไหใต้ ม.4 ผลิตน้าประปาในการใช้
อุปโภค บริโภคของ
ประชาชนบ้านเต่าไหใต้

-

-

308,000

-

-

(2563:1,020 ม.)

-

-

99,000

-

-

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีน้าประปา

ของประชาชนมีน้า

ใช้อปุ โภค บริโภค

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนบ้านเต่าไหใต้

6 นิ้ว (ท่อ PVC. ชั้น 13.5)

ของประชาชนในการมี

มีน้าประปาใช้เพื่อการ

ความลึกไม่นอ้ ยกว่า 49 ม.

น้าประปาใช้เพื่อการ

อุปโภคบริโภคอย่าง

อุโภค บริโภค

เพียงพอ
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กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน (ประเภทปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงคลองส่งน้า ขุดลอกคลอง ท่อระบายน้า และเจาะบ่อบาดาล)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561

2562

-

-

2563

2564

2565

-

-

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

หมู่ที่ 5
6 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 5

เพื่อปรับปรุงระบบประปา

ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว

หมู่บา้ นให้มสี ภาพพร้อม
ใช้งานอยู่ตลอดเวลา

500,000

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีน้าประปา

(ชั้น 8.5) ความยาว

ของประชาชนมีน้า

ใช้อปุ โภค บริโภค

ไม่นอ้ ยกว่า 1,568 เมตร

ประปาใช้อปุ โภค บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

กองช่าง

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
7 โครงการขุดลอกคลองชา
หมู่ที่ 5

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้าให้

ปริมาณดินขุดไม่นอ้ ยกว่า

-

-

500,000

-

-

ร้อยละความพึงพอใจ

มีแหล่งกักเก็บน้า และ

สามารถกักเก็บน้าได้ปริมาณ 11,800 ลบ.ม.

ของประชาชนมีน้าใช้

ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ

มากขึ้น และมีน้าใช้เพื่อ

เพื่อการเกษตร

การเกษตร

การเกษตร
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กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน (ประเภทปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงคลองส่งน้า ขุดลอกคลอง ท่อระบายน้า และเจาะบ่อบาดาล)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561

2562

-

-

2563

2564

2565

-

-

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

หมู่ที่ 6
8 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 6

เพื่อปรับปรุงระบบประปา

ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว

หมู่บา้ นให้มสี ภาพพร้อม
ใช้งานอยู่ตลอดเวลา

500,000

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีน้าประปา

(ชั้น 8.5) ความยาว

ของประชาชนมีน้า

ใช้อปุ โภค บริโภค

ไม่นอ้ ยกว่า 1,624 เมตร

ประปาใช้อปุ โภค บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

กองช่าง

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
หมู่ที่ 7
9 โครงการขุดลอกคลองเรือ
ม.7

เพื่อปรับปรุงคลองเรือให้

ปริมาณดินขุดไม่นอ้ ยกว่า

-

-

488,000

-

-

ร้อยละความพึงพอใจ

มีแหล่งกักเก็บน้า และ

สามารถกักเก็บน้าในปริมาณ 11,600 ลบ.ม.

ของประชาชนมีน้าใช้

ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ

มากขึ้น และมีน้าใช้เพื่อการ

เพื่อการเกษตร

การเกษตร

เกษตร
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กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน (ประเภทปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงคลองส่งน้า ขุดลอกคลอง ท่อระบายน้า และเจาะบ่อบาดาล)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561

2562

-

-

2563

2564

2565

-

-

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

หมู่ที่ 7
10 โครงการขุดลอกคลองชา
หมู่ที่ 7

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้าให้

ปริมาณดินขุดไม่นอ้ ยกว่า

500,000

ร้อยละความพึงพอใจ

มีแหล่งกักเก็บน้า และ

สามารถกักเก็บน้าได้ปริมาณ 12,600 ลบ.ม.

ของประชาชนมีน้าใช้

ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ

มากขึ้น และมีน้าใช้เพื่อ

เพื่อการเกษตร

การเกษตร

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีน้าประปา
ใช้อปุ โภค บริโภค

กองช่าง

การเกษตร
11 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 7

เพื่อปรับปรุงระบบประปา

ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว

หมู่บา้ นให้มสี ภาพพร้อม

(ชั้น 8.5) ความยาว

ของประชาชนมีน้า

ใช้งานอยู่ตลอดเวลา

ไม่นอ้ ยกว่า 1,608 เมตร

ประปาใช้อปุ โภค บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

-

-

500,000

-

-

กองช่าง

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
หมู่ที่ 8
12 โครงการขุดลอกคลองชา
หมู่ที่ 8

เพื่อปรับปรุงแหล่งน้าให้สามารถ ปริมาณดินขุดไม่นอ้ ยกว่า
กักเก็บน้าได้ปริมาณมากขึ้น
และมีน้าใช้เพื่อการเกษตร

12,690 ลบ.ม.

-

-

500,000

-

-

ร้อยละความพึงพอใจ

มีแหล่งกักเก็บน้า และ

ของประชาชนมีน้าใช้

ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ

เพื่อการเกษตร

การเกษตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 25

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน (ประเภทขุดลอกคลอง, ปรับปรุงประปา)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

13 โครงการขุดลอกคลองละมุง เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้าเดิมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

-

-

2563

2564

2565

-

-

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

หมู่ที่ 8

ช่วงสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า ให้สามารถกักเก็บน้า
บ้านชาตก 2 หมู่ที่ 8

498,000

13,400 ลูกบาศก์เมตร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีความ

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย

คมนาคมที่สะดวกและ

ในการคมนาคม

กองช่าง

ปลอดภัย
14 โครงการขุดลอกคลองละมุง เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้าเดิมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า

ช่วงสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า ให้สามารถกักเก็บน้า
บ้านชาตก หมู่ที่ 8

-

-

496,000

-

-

13,260 ลูกบาศก์เมตร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีความ

ของประชาชนที่มกี าร

สะดวกและปลอดภัย

คมนาคมที่สะดวกและ

ในการคมนาคม

กองช่าง

ปลอดภัย

รวม

2 โครงการ

-

-

-

-

994,000

-

-

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 26

-

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน (ประเภทขุดลอกคลอง, ปรับปรุงประปา)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15 โครงการปรับปรุงท่อ

เป้าหมาย

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

เพื่อส่งน้ามาใช้เพื่อการ

งานท่อระบายน้า และบ่อพัก

-

-

ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เกษตรให้กบั ประชาชน
บริเวณบึงช่อ ม.8

2563

2564

2565

-

-

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

หมู่ที่ 8
93,000

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีน้าใช้เพื่อ

จุดที่ 1 : ท่อระบายน้า คสล.

ของประชาชนมีน้าใช้

การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขนาด Ø 0.60 ม.

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

จุดที่ 2 : ท่อระบายน้า คสล.
ขนาด Ø 1.00 ม.
หมู่ที่ 9
16 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 9

เพื่อปรับปรุงระบบประปา

ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว

หมู่บา้ นให้มสี ภาพพร้อม
ใช้งานอยู่ตลอดเวลา

-

-

400,000

-

-

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีน้าประปา

(ชั้น 8.5) ความยาว

ของประชาชนมีน้า

ใช้อปุ โภค บริโภค

ไม่นอ้ ยกว่า 1,220 เมตร

ประปาใช้อปุ โภค บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 27

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน (ประเภทขุดลอกคลอง, ปรับปรุงประปา)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561

2562

-

-

2563

2564

2565

-

-

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

หมู่ที่ 10
17 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ น หมู่ที่ 10

เพื่อปรับปรุงระบบประปา

ท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว

หมู่บา้ นให้มสี ภาพพร้อม
ใช้งานอยู่ตลอดเวลา

500,000

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีน้าประปา

(ชั้น 8.5) ความยาว

ของประชาชนมีน้า

ใช้อปุ โภค บริโภค

ไม่นอ้ ยกว่า 2,484 เมตร

ประปาใช้อปุ โภค บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

กองช่าง

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ
18 โครงการปรับปรุงระบบ

เพื่อปรับปรุงระบบประปา

ท่อ PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว

-

-

63,000

-

-

ร้อยละความพึงพอใจ

ประชาชนมีน้าประปา
ใช้อปุ โภค บริโภค

ประปาหมู่บา้ นหนองบัวโบสถ์ หมู่บา้ นให้มสี ภาพพร้อม

(ชั้น 8.5) ความยาว

ของประชาชนมีน้า

หมู่ที่ 10

ไม่นอ้ ยกว่า 748 เมตร

ประปาใช้อปุ โภค บริโภค อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

ใช้งานอยู่ตลอดเวลา

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 28

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

- ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สานักปลัด

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

-เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ

-ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่

-

-

การจิตอาสาภัยพิบตั อิ งค์การ ให้มบี คุ ลากรที่สามารถฃ

จิตอาสาภัยพิบตั ิ อบต.ท่าสัก

ฝึกอบรมมีความรู้ในการ สามรรถปฏิบตั หิ น้าที่

บริหารส่วนตาบลท่าสัก

จานวน 50 คน

การป้องกันและบรรเทา ช่วยเหลือเจ้าพนักงานใน

1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบตั ิ

ปฏิบตั หิ น้าที่ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานในการป้องกัน

2563

2564

2565

100,000

100,000

100,000 ร้อยละของผู้เข้ารับการ

สาธารณภัย

การป้องกันและบรรเทา

และบรรเทาสาธารรภัยได้

สาธารณภัยในพื้นที่เกิด

อย่างมีประสิทธิภาพ

เหตุได้อย่างถูกต้อง เป็น
ระบบ และมีมาตรฐาน
เดียวกัน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 29

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

-

-

2563
24,235

2564

2565

-

-

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ

ผู้นาหมู่บา้ น, ผู้นาชุมชน

สานักปลัด

อาสาสมัครในพื้นที่,

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร -เพื่อให้ความรู้ในการ

-เป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม

ให้ความรู้ในการป้องกันโรค ป้องกันการระบาดของ

ได้แก่ ผู้นาหมู่บา้ น (กานัน

มีความรู้ในการป้องกัน

ติดเชื้อไวรัสโคโรนาส 2019 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

และผู้ใหญ่บา้ น),ผู้นาชุมชน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา กลุ่มสตรี, จิตอาสา และ

(COVID-19) และการจัดทา 2019 (COVID-19)

อาสาสมัครในพื้นที่ (อสม),

2019 (COVID-19)

ประชาชนในพื้นที่มคี วาม

หน้ากากอนามัยเพื่อการ

-เพื่อเผยแพร่วิธีการจัดทา กลุ่มสตรี,จิตอาสา, และ

และสามารถทาหน้ากาก รู้ในการป้องกันการ

ป้องกันตนเอง

หน้ากากอนามัยป้องกัน

ประชาชนในพื้นที่ จานวน

อนามัยได้

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

100 คน

ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

2019 (COVID-19)

(COVID-19) และ
สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้กบั บุคคลในครัวเรือน
ได้อย่างถูกต้อง

รวม

1 โครงการ

-

-

-

-

24,235

-

-

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 30

-

