แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
อาเภอพิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์
โดย..คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก

หลักการและเหตุผล
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)
ประจาปี พ.ศ.2564
*************************************
เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 46 สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (1) ให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลและมาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ สุ ขของประชาชน โดยใช้วิธี การบริ ห ารกิจ การบ้า นเมืองที่ดี และให้ คานึ งถึงการมีส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล การจัดทางบประมาณ การจั ดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 มาตรา 16
(1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งกาหนดให้ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อ านาจและหน้ า ที่ ใ นการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการจั ด ท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น
ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และได้
ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก มีความจาเป็นต้องเพิ่มเติม /
แก้ไข/เปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2548 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561 และหนั ง สื อ สั่ ง การของ
กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนหนังสือสั่งการของจังหวัดและอาเภอ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 9 ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสนั บสนุนการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นจัดทาร่ างแผนพัฒ นาท้องถิ่น ที่
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติม สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
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ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจ
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ.2537 ด้วย
เมื่ อแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ นตามวรรคหนึ่ งได้รั บ ความเห็ นชอบแล้ ว ให้ ส่ ง แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิ ดประกาศให้ป ระชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิ บวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 73 ลงวันที่ 14 มกราคม
2564 เรื่อง แนวทางการจัดทาประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทาและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19) ขอให้พิจารณายกเว้นการจัดทาประชาคมกรณีการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง ในเขตจังหวัดตามความเหมาะสมจนกว่าสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่ภาวะปกติ
หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต 0023.3/ว 315 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง
แนวทางการจัดทาประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทาและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ว่ามีผู้ได้รับการวินิจฉัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจานวนมาก
และยังได้แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วไปในหลายภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบันและเป็นการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้พิจารณาในการยกเว้นการ
จัดทาประชาคมกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) และ
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสองในเขตจังหวัดตาม
ความเหมาะสม จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่ภาวะ
ปกติ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ.2564
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เหตุผลและความจาเป็น
*****************************
เนื่ องด้ว ย นายกองค์การบริห ารส่ ว นตาบลท่าสั ก ได้มีนโยบายเรื่องการบริห ารจัดการ
สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตาบลท่าสักโดยให้
ความสาคัญในด้านการคมนาคม น้าอุปโภค บริโภค น้าเพื่อการเกษตร และไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ประกอบกับ
ได้รับหนังสือแจ้งจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ของบ้านท่าสัก หมู่ที่ 1, บ้านเต่าไห หมู่ที่ 3, บ้านเต่าไหใต้
หมู่ที่ 4, บ้านชาหนึ่ง หมู่ที่ 5, บ้านชาสอง หมู่ที่ 6, บ้านร้องมะแพบ หมู่ที่ 7, บ้านชาตก หมู่ที่ 8 และ บ้าน
หนองเจริญ หมูท่ ี่ 10 และนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก เกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนลูกรัง
การปรับปรุงถนนลูกรัง การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การขยายท่อประปาหมู่บ้าน การขุดลอกคลอง
และการขยายเจตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสักช่วยเร่งดาเนิ นการให้ ความ
ช่วยเหลือ เพราะการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนตาบลท่าสักมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงขอ
เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 5 ประจาปี
พ.ศ.2564 รายละเอียดดังนี้
บ้านท่าสัก หมู่ที่ 1
1. โครงการซ่อมแซมถนนถนนลูกรังสายหนองบุรี หมู่ที่ 1 : ปริมาณไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม.
งบประมาณ 55,000.- บาท
2. โครงการปรับปรุงถนนถนนลูกรังสายหนองบุรี หมู่ที่ 1 : ระยะทางยาว 1,980 ม. กว้าง
3.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,940 ตร.ม. งบประมาณ 500,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากถนนลูกรังสายหนองบุรี มีสภาพเป็นถนนดินลูกรังและ
ใช้ในการคมนาคมมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้ถนนมีความเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้าท่วมขัง ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว
บ้านเต่าไห หมู่ที่ 3
1. โครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้านเต่าไห หมู่ที่ 3 : ขุดวางท่อ PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว
(ชั้น 8.5) ความยาวไม่น้อยกว่า 388 ม. งบประมาณ 84,000.- บาท
เหตุ ผลและความจ าเป็น : เนื่องจากการขยายตัว ของประชาชน ทาให้ การให้ บริการ
น้ าประปายั ง ไม่เพีย งพอต่อการอุป โภค บริโ ภค จึงมีความจาเป็นจะต้ องขยายเขตประปาหมู่ บ้าน เพื่อให้
ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภค บริโภค และการดารงชีวิตอย่างทั่วถึง
2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายข้ามทางรถไฟ หมู่ที่ 3 : ระยะทางยาว 1,650 ม. กว้าง
3.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,775 ตร.ม. งบประมาณ 500,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากถนนลูกรังสายข้ามทางรถไฟ มีสภาพเป็นถนนดินลูกรัง
และใช้ในการคมนาคมมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้ถนนมีความเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้าท่วมขัง ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว
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หน้า 3

บ้านเต่าไหใต้ หมู่ที่ 4
1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองละวานฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4 : ระยะทางยาว 2,200 ม.
กว้าง 3.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. งบประมาณ 500,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากถนนลูกรังสายคลองละวานฝั่งซ้าย มีสภาพเป็นถนนดิน
ลูกรังและใช้ในการคมนาคมมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้ถนนมีความเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้าท่วมขัง
ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว
2. โครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้านเต่าไหใต้ หมู่ที่ 4 : ขุดวางท่อ PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว
(ชั้น 8.5) ความยาวไม่น้อยกว่า 308 ม. งบประมาณ 99,000.- บาท
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น : เนื่ อ งจากการขยายตั ว ของประชาชน ท าให้ ก ารให้ บ ริ ก าร
น้ าประปายั ง ไม่เพีย งพอต่อการอุป โภค บริโ ภค จึงมีความจาเป็นจะต้ องขยายเขตประปาหมู่ บ้าน เพื่อให้
ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภค บริโภค และการดารงชีวิตอย่างทั่วถึง
3.
โครงการปรั บ ปรุ ง ถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก สายซอยประชาราษฎร์ หมู่ ที่ 4 :
งบประมาณ .- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 4 สภาพชารุด
เสียหาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการคมนาคม จึงมีความจาเป็นที่จะต้อง
ดาเนินการปรับปรุงถนนสาย หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
บ้านชาหนึ่ง หมู่ที่ 5
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบึงบน หมู่ที่ 5 : ระยะทางยาว 200 ม. กว้าง
4.00 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. งบประมาณ 500,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากสภาพถนนสายบึงบนเป็นถนนดินลูกรัง และได้รับความ
เสียหายจากการคมนาคมและขนส่งมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้ถนนสีภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสายบึงบนได้รับอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
2. โครงการเสริมผิ วจราจรแอสฟัล ท์คอนกรีตสายซอยทิพย์พรม หมู่ที่ 5 : ระยะทางยาว
1,030 ม. กว้าง 4.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,120 ตร.ม. งบประมาณ 1,400,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากสภาพถนนสายสายซอยทิพย์พรม มีสภาพเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งปัจจุบันได้รับความเสียหายจากการคมนาคมและขนส่งมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้ผิว
จราจรเกิดการทรุดตัว มีบางจุดผิวจราจรมีความต่างระดับ ซึ่งจะทาให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางสายซอยทิพย์พรม
ได้อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
3. โครงการขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้าแรงต่าบริเวณสายนานายออด หมู่ที่ 5 : เพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบริเวณสายนานายออด หมู่ที่ 5 (รายละเอียดตามประมาณการราคาของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค สาขาพิชัย) งบประมาณ 150,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เพื่อเป็นการสนับสนุนอาชีพเกษตรกรให้สามารถใช้ไฟฟ้าเป็น
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร ตลอดจนลดการเกิดมลพิษในด้านต่างๆ
ได้แก่ มลพิษทางด้านเสียงและมลพิษที่เกิดจากควันของเครื่องยนต์อีกด้วย
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บ้านชาสอง หมู่ที่ 6
1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านชาสอง หมู่ที่ 6 : ขุดวางท่อ PVC ขนาด Ø 2, 3 นิ้ว
(ชั้น 8.5) ความยาวไม่น้อยกว่า 2,092 ม. งบประมาณ 500,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้กับประชาชนมีน้า
อุปโภค บริโภคที่สะอาด
2. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งสาลี่ หมู่ที่ 6 : ระยะทางยาว 1,900 ม.กว้าง 3.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,700 ตร.ม. งบประมาณ 500,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากถนนลูกรังสายทุ่งสาลี่ มีสภาพเป็นถนนดินลูกรัง
และใช้ในการคมนาคมมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้ถนนมีความเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้าท่วมขัง ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว
3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายนานายประสิทธ์ หมู่ที่ 6 : การขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรบริเวณสายนานายประสิทธิ์ (รายละเอียดตามประมาณการของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพิชัย)
งบประมาณ 100,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เพื่อเป็นการสนับสนุนอาชีพเกษตรกรให้สามารถใช้ไฟฟ้าเป็น
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับ เกษตรกร ตลอดจนลดการเกิดมลพิษในด้านต่างๆ
ได้แก่ มลพิษทางด้านเสียงและมลพิษที่เกิดจากควันของเครื่องยนต์อีกด้วย
บ้านร้องมะแพบ หมู่ที่ 7
1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายรอบนอาบึงช่อ หมู่ที่ 7 : ระยะทางยาว 1,940 ม.กว้าง
3.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,820 ตร.ม. งบประมาณ 500,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากถนนลูกรังสายรอบนอกบึงช่อ มีสภาพเป็นถนนดินลูกรัง
และใช้ในการคมนาคมมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้ถนนมีความเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้าท่วมขัง ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว
บ้านชาตก หมู่ที่ 8
1. โครงการขุดลอกคลองละมุง (ช่วง3) สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านชาตก หมู่ที่ 8 : ปริมาณดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 13,400 ลบ.ม. งบประมาณ 500,000.- บาท
2. โครงการขุดลอกคลองละมุง (ช่วง3) สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านชาตก 2หมู่ที่ 8 : ปริมาณ
ดินขุดไม่น้อยกว่า 13,600 ลบ.ม.
เหตุผลและความจาเป็น : เพื่อเป็นการปรับปรุงแหล่งน้าให้สามารถกักเก็บน้าได้ปริมาณเพิ่ม
มากขึ้น และมีน้าใช้เพื่อการเกษตร.
3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองละมุง หมู่ที่ 8 : ระยะทางยาว 2,000 ม. กว้าง 3.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. งบประมาณ 500,000.- บาท
4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบึงช่อ หมู่ที่ 8 : ระยะทางยาว 1,520 ม.กว้าง 4.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,080 ตร.ม. งบประมาณ 500,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากถนนลูกรังสายคลองละวานและสายบึงช่อ มีสภาพเป็น
ถนนดินลูกรังและใช้ในการคมนาคมมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้ถนนมีความเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้า
ท่วมขัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว
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บ้านร้องมะแพบสอง หมู่ที่ 9
1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายกลางทุ่ง หมู่ที่ 9 : ระยะทางยาว 2,020 ม.กว้าง 3.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,060 ตร.ม. งบประมาณ 500,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากถนนลูกรังสายกลางทุ่ง มีสภาพเป็นถนนดินลูกรัง
และใช้ในการคมนาคมมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้ถนนมีความเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้าท่วมขัง ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว
บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 10
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองบัวโบสถ์ หมู่ที่ 10 : ระยะทางยาว
225 ม. กว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. งบประมาณ 500,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากสภาพถนนสายหนองบัวโบสถ์เป็นถนนดินลูกรัง และ
ได้รับความเสียหายจากการคมนาคมและขนส่งมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้ถนนสีภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ ซึ่ง อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสายหนองบัวโบสถ์ได้รับอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
2. โครงการขยายเขตท่อประปาหมู่บ้านหนองบัวโบสถ์ หมู่ที่ 10 : ขุดวางท่อ PVC ขนาด Ø 2
นิ้ว (ชั้น 8.5) ความยาวไม่น้อยกว่า 544 ม. งบประมาณ 66,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากการขยายตัวของประชาชน ทาให้การให้บริการ
น้ าประปายั ง ไม่เพีย งพอต่อการอุป โภค บริโ ภค จึงมีความจาเป็นจะต้ องขยายเขตประปาหมู่ บ้าน เพื่อให้
ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภค บริโภค และการดารงชีวิตอย่างทั่วถึง
3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองตับ หมู่ที่ 10 : ระยะทางยาว 1,980 ม. กว้าง 3.00 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,940 ตร.ม. งบประมาณ 500,000.- บาท
4. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองบัวโบสถ์ หมู่ที่ 10 : ระยะทางยาว 1,990 ม.กว้าง
3.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,790 ตร.ม. งบประมาณ 500,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากถนนลูกรังสายหนองตับและหนองบัวโบสถ์ มีสภาพเป็น
ถนนดินลูกรังและใช้ในการคมนาคมมาเป็นระยะเวลานาน ทาให้ถนนมีความเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้า
ท่วมขัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว
โครงการพัฒนาระบบกระจายน้าในพื้นที่การเกษตรตาบลท่าสัก : การขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมระบบโซล่าเซลล์ เพื่ อการเกษตร จานวน 19 แห่ง ในเขตพื้นที่ตาบลท่าสัก งบประมาณ 9,600,000.บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของตาบลท่าสักเป็นพื้นที่ราบลุ่ม
เหมาะสมกับการทาการเกษตร และประชาชนในพื้นที่ตาบลท่าสักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทานา
ซึ่งในบางพื้นที่ช่วงฤดูแล้งจะขาดแคลนน้าสาหรับใช้ในการเกษตรทาให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย และมีต้นทุน
ในการท าการเกษตรสู ง จึ งมี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งดาเนิน การแก้ไ ขปั ญหาความเดื อดร้ อ นในด้า นน้าเพื่ อ
การเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ตาบลท่าสัก ตลอดจนเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง
โครงการระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ประปาหมู่บ้าน : ระบบไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก จานวน 11
แห่ง งบประมาณ 2,717,000.- บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
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เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากเป็นการนาพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หรือ
พลังงานทางเลือกมาใช้ในระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
จานวน 9 หมู่บ้าน 11 แห่ง ได้แก่ บ้านท่าสัก หมู่ที่ 1 จานวน 1 แห่ง, บ้านเต่าไหเหนือ หมู่ที่ 2 จานวน 1
แห่ง, บ้านเต่าไห หมู่ที่ 4 จานวน 1 แห่ง, บ้านชาหนึ่ง หมู่ที่ 5 จานวน 1 แห่ง, บ้านชาสอง หมู่ที่ 6 จานวน 1
แห่ง, บ้านร้องมะแพบ หมู่ที่ 7 จานวน 1 แห่ง, บ้านชาตก หมู่ที่ 8 จานวน 1 แห่ง, บ้านร้องมะแพบสอง หมู่ที่
9 จานวน 1 แห่ง และ บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 10 จานวน 3 แห่ง คือ ชุมชนหนองตับ, หนองบัวโบสถ์ และ
หนองเจริญ ซึ่งเป็นการประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าของประปาหมู่บ้าน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายน้าประปาของ
ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- มอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดหุ้มมิด : มอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดหุ้มมิด กาลัง 10 แรงม้า 3 เฟส 380/440
โวลต์ 4 โพล 3 สาย IP55 ความเร็วรอบ 1450 RPM (รอบต่อนาที) ราคาตัวละ 13,000.-จานวน 2 ตัว
งบประมาณ 26,000.- บาท
เหตุผลและความจาเป็น : เนื่องจากใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน เกษตรกรประสบกับปัญหาน้าท่วม
ขังพื้นที่การเกษตร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จึงมีความเป็น
ที่จะต้องซื้อมอเตอรไฟฟ้าต่อเข้ากับท่อพญานาคในการใช้ระบายน้าออกจากพื้นที่การเกษตรลงคลองดาด
คอนกรีตบริเวณหน้าวัดชาหนึ่ง และระบายน้าลงสู่คลองชา หมู่ที่ 5
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) .ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตาบลท่า
สัก จึงได้จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ขึ้นพร้อม
เหตุผลความจาเป็นเพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสักให้ความเห็นชอบต่อไป

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
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แบบ ผ.01
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลีย่ นแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก

ยุทธศาสตร์

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

-

-

-

-

-

-

แผนงานเคหะและชุมชน

-

-

-

-

-

-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

รวม

24

21,771,000
21,771,000

13
13

18,717,000
18,717,000

37

40,488,000

37

40,488,000

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนงานการศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 8

ยุทธศาสตร์

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนงานสังคมสงเคราะห์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนงานงบกลาง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนงานบริหารทั่วไป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม
แผนงานบริหารงานทั่วไป

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนงานการเกษตร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิน้

-

-

-

-

-

-

24

รวม
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรท้องถิ่น
แผนงานบริหารงานทั่วไป

21,771,000

13

18,717,000

37

40,488,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 9

แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 โครงการซ่อมแซมถนน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพือ่ ดาเนินการซ่อมแซม ปริมาณไม่น้อยกว่า

ลูกรังสายหนองบุรี

ถนนลูกรังบริเวณสาย

หมู่ที่ 1

หนองบุรีให้ประชาชน

งบประมาณ
2561

2562

-

-

2563
-

180 ลบ.ม.

2564

2565

55,000

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ดาเนินการซ่อมแซม ประชาชนมีการ

(2564 : 180 ลบ.ม.)

ถนนลูกรัง จานวน

คมนาคมทีส่ ะดวก

1 สาย

และปลอดภัย

กองช่าง

สามารถคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย

รวม

1 โครงการ

-

-

-

55,000

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 10

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

2 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายหนองบุรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

เพือ่ ปรับปรุงถนนลูกรัง

ระยะทางยาว 1,980 ม.

-

-

ให้มีมาตรฐาน

กว้าง 3.00 ม. หรือมี

หมู่ที่ 1

2563
-

ตัวชี้วดั
2564
500,000

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

2565

(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีความ
กองช่าง
500,000 จานวนระยะทาง
ทีด่ าเนินการปรับปรุง สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม

พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 5,940
ตร.ม.

3 โครงการปรับปรุงถนน

เพือ่ ปรับปรุงถนนลูกรัง

ระยะทางยาว 1,650 ม.

ลูกรังสายข้ามทางรถไฟ ให้มีมาตรฐาน

กว้าง 3.50 ม. หรือมีพนื้ ที่

หมู่ที่ 3

ไม่น้อยกว่า 5,775 ตร.ม.

4 โครงการขยายเขต

เพือ่ ขยายเขตท่อประปา ขุดวางท่อ PVC ขนาด Ø

ท่อประปาหมู่บ้าน

หมู่บ้านให้กบั ประชาชน 3 นิ้ว (ชั้น 8.5) ความยาว

เต่าไห หมู่ที่ 3

มีน้าใช้เพือ่ การอุปโภค

-

-

-

500,000

ประชาชนมีความ
500,000 จานวนระยะทาง
ทีด่ าเนินการปรับปรุง สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม

-

-

-

84,000

จานวนระยะทาง

3 โครงการ

ประชาชนมีน้าประปา กองช่าง

ขยายเขตท่อประปา ใช้ในการอุปโภค

(2564:388 ม.)

ไม่น้อยกว่า 388 ม.

หมู่บ้านไม่น้อยกว่า บริโภคอย่างทัว่ ถึง

บริโภค อย่างทัว่ ถึง
รวม

กองช่าง

388 ม.
-

-

-

1,084,000

1,000,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 11

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

5 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายคลองละวาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

เพือ่ ปรับปรุงถนนลูกรัง

ระยะทางยาว 2,200 ม.

-

-

ให้มีมาตรฐาน

กว้าง 3.00 ม. หรือมีพนื้ ที่

ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 4

2563
-

ตัวชี้วดั
2564
500,000

เพือ่ ขยายเขตท่อประปา ขุดวางท่อ PVC ขนาด Ø

ท่อประปาหมู่บ้าน

หมู่บ้านให้กบั ประชาชน 4 นิ้ว (ชั้น 8.5) ความยาว

เต่าไหใต้ หมู่ที่ 4

มีน้าใช้เพือ่ การอุปโภค

(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนมีความ
กองช่าง
500,000 จานวนระยะทาง
ทีด่ าเนินการปรับปรุง สะดวกและปลอดภัย
ในการคมนาคม

-

-

-

99,000

จานวนระยะทาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบึงบน หมู่ที่ 5

ประชาชนมีน้าประปา กองช่าง

ขยายเขตท่อประปา ใช้ในการอุปโภค

(2564:308 ม.)

ไม่น้อยกว่า 308 ม.

หมู่บ้านไม่น้อยกว่า บริโภคอย่างทัว่ ถึง

บริโภค อย่างทัว่ ถึง
7 โครงการก่อสร้างถนน

หน่วยงาน

2565

ไม่น้อยกว่า 6,600 ตร.ม.

6 โครงการขยายเขต

ผลทีค่ าดว่า

308 ม.

เพือ่ ให้มีถนนทีไ่ ด้

ระยะทางยาว 200 ม.

มาตรฐาน

กว้าง 4.00 ม.

-

-

-

จานวนระยะทาง

500,000

ประชาชนมมีการ

กองช่าง

ก่อสร้าง จานวน 200 ม. คมนาคมทีส่ ะดวก

(2564:200 ม.)

และปลอดภัย

หนา 0.15 ม. มีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.
รวม

3 โครงการ

-

-

-

1,099,000

500,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 12

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8 โครงการเสริมผิวจราจร เพือ่ ให้มีถนนทีไ่ ด้
แอสฟัลท์คอนกรีต

มาตรฐาน

สายซอยทิพย์พรม

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ระยะทางยาว 1,030 ม.

2561

2562

2563

-

-

-

กว้าง 4.00 ม. หรือมีพื้นที่

2564

2565

1,400,000

1,400,000

(2564:1,030 ม.) (2565:1,030 ม.)

ไม่น้อยกว่า 4,120 ตร.ม.

หมู่ที่ 5
ประปาหมู่บ้านชาสอง

หมู่บ้านให้กบั ประชาชน 2, 3 นิ้ว (ชั้น 8.5)

หมู่ที่ 6

มีน้าใช้เพือ่ การอุปโภค

ความยาวไม่น้อยกว่า

บริโภค อย่างทัว่ ถึง

2,092 ม.

เพือ่ ปรับปรุงถนนลูกรัง

ระยะทางยาว 1,900 ม.

ลูกรังสายทุง่ สาลี่ หมูที่ 6 ให้มีมาตรฐาน

-

-

-

500,000

3 โครงการ

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ระยะทางทีเ่ สริมผิว ประชาชนมีการ
จราจรแอสฟัลท์

คมนาคมทีส่ ะดวก

คอนกรีต จานวน

และปลอดภัย

จานวนระยะทาง

กองช่าง

ประชาชนมีน้าประปา กองช่าง

ขยายเขตท่อประปา ใช้ในการอุปโภค

(2564:2,092 ม.)

หมู่บ้านไม่น้อยกว่า บริโภคอย่างทัว่ ถึง
-

-

-

กว้าง 3.00 ม. หรือมีพนื้ ที่

500,000

2,092 ม.
ประชาชนมีความ
500,000 จานวนระยะทาง
ทีด่ าเนินการปรับปรุง สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ในการคมนาคม

ไม่น้อยกว่า 5,700 ตร.ม.
รวม

ผลทีค่ าดว่า

1,030 เมตร

9 โครงการปรับปรุงระบบ เพือ่ ขยายเขตท่อประปา ขุดวางท่อ PVC ขนาด Ø

10 โครงการปรับปรุงถนน

ตัวชี้วดั

-

-

-

2,400,000 1,900,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 13

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

11 โครงการปรับปรุงถนน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ปรับปรุงถนนลูกรัง

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

ระยะทางยาว 1,940 ม.

-

-

-

ลูกรังสายรอบนอกบึงช่อ ให้มีมาตรฐาน

กว้าง 3.00 ม. หรือมีพนื้ ที่

หมู่ที่ 7

ไม่น้อยกว่า 5,820 ตร.ม.

12 โครงการขุดลอก

เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้าเดิม ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า

คลองละมุง (ช่วง3)

ให้สามารถกักเก็บน้า

สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2564

2565

500,000

ประชาชนมีความ
500,000 จานวนระยะทาง
ทีด่ าเนินการปรับปรุง สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ในการคมนาคม
-

-

-

13,400 ลบ.ม.

500,000

ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนมีน้าใช้เพือ่

กองช่าง

ของประชาชนทีม่ ีน้า การเกษตร

(2564 : 13,400 ลบ.ม.)

ใช้เพือ่ การเกษตร

บ้านชาตก หมู่ที่ 8
13 โครงการขุดลอก

เพื่อฟื้นฟูสภาพแหล่งน้าเดิม ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า

คลองละมุง (ช่วง3)

ให้สามารถกักเก็บน้า

สถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-

-

-

13,600 ลบ.ม.

500,000

ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนมีน้าใช้
ของประชาชนทีม่ ี

(2564 : 13,600 ลบ.ม.)

กองช่าง

เพือ่ การการเกษตร

น้าใช้เพือ่ การเกษตร

บ้านชาตก 2 หมู่ที่ 8
รวม

3 โครงการ

-

-

-

1,500,000

500,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 14

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

14 โครงการปรับปรุงถนน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ปรับปรุงถนนลูกรัง

ลูกรังสายบึงช่อ หมู่ที่ 8 ให้มีมาตรฐาน

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

ระยะทางยาว 1,520 ม.

-

-

-

ลูกรังสายคลองละมุง

ระยะทางยาว 1,520 ม.

ให้มีมาตรฐาน

กว้าง 4.00 ม. หรือมีพนื้ ที่

หมู่ที่ 8
16 โครงการปรับปรุงถนน

ลูกรังสายกลางทุง่ หมู่ที่ 9 ให้มีมาตรฐาน

ระยะทางยาว 2,020 ม.

3 โครงการ

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
500,000 จานวนระยะทาง
ทีด่ าเนินการปรับปรุง สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ในการคมนาคม
-

-

-

500,000

ประชาชนมีความ
500,000 จานวนระยะทาง
ทีด่ าเนินการปรับปรุง สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ในการคมนาคม
-

-

-

กว้าง 3.00 ม. หรือมีพนื้ ที่

500,000

ประชาชนมีความ
500,000 จานวนระยะทาง
ทีด่ าเนินการปรับปรุง สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ในการคมนาคม

ไม่น้อยกว่า 6,060 ตร.ม.

รวม

(KPI)

500,000

ไม่น้อยกว่า 6,080 ตร.ม.
เพือ่ ปรับปรุงถนนลูกรัง

หน่วยงาน

2565

กว้าง 4.00 ม. หรือมีพนื้ ที่

เพือ่ ปรับปรุงถนนลูกรัง

ผลทีค่ าดว่า

2564

ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.
15 โครงการปรับปรุงถนน

ตัวชี้วดั

-

-

-

1,500,000 1,500,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 15

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

17 โครงการก่อสร้างถนน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้มีถนนทีไ่ ด้

(ผลผลิตของโครงการ)
ระยะทางยาว 225 ม.

คอนกรีตเสริมเหล็กสาย มาตรฐาน

กว้าง 3.50 ม.

หนองบัวโบสถ์ หมู่ที่ 10

หนา 0.15 ม. มีพนื้ ที่

18 โครงการขยายเขตท่อ

ไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.
เพือ่ ขยายเขตท่อประปา ขุดวางท่อ PVC ขนาด Ø

ประปาหมู่บ้าน

หมู่บ้านให้กบั ประชาชน 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ความยาว

หนองบัวโบสถ์ หมู่ที่ 10 มีน้าใช้เพือ่ การอุปโภค

งบประมาณ

เป้าหมาย
2561

2562

2563

-

-

-

2564
500,000

ลูกรังสายหนองตับ
หมู่ที่ 10
รวม

3 โครงการ

-

ระยะทางยาว 1,980 ม.

ให้มีมาตรฐาน

กว้าง 3.00 ม. หรือมีพนื้ ที่

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนมีการ

กองช่าง

คมนาคมทีส่ ะดวกและ และปลอดภัย
ปลอดภัย
-

-

-

66,000

-

จานวนระยะทาง

ประชาชนมีน้าประปา กองช่าง

ขยายเขตท่อประปา ใช้ในการอุปโภค

(2564 : 225 ม.)

หมู่บ้านไม่น้อยกว่า บริโภคอย่างทัว่ ถึง

ไม่น้อยกว่า 544 ม.

เพือ่ ปรับปรุงถนนลูกรัง

ผลทีค่ าดว่า

ของประชาชนทีม่ ีการ คมนาคมทีส่ ะดวก

(2564 : 225 ม.)

บริโภค อย่างทัว่ ถึง
19 โครงการปรับปรุงถนน

2565

ตัวชี้วดั

-

-

-

500,000

544 ม.
ประชาชนมีความ
500,000 จานวนระยะทาง
ทีด่ าเนินการปรับปรุง สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ในการคมนาคม

ไม่น้อยกว่า 5,940 ตร.ม.
-

-

-

1,066,000

500,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 16

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

20 โครงการปรับปรุงถนน

วัตถุประสงค์
เพือ่ ปรับปรุงถนนลูกรัง

(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

ระยะทางยาว 1,990 ม.

-

-

-

ลูกรังสายหนองบัวโบสถ์ ให้มีมาตรฐาน

กว้าง 3.00 ม. หรือมีพนื้ ที่

หมู่ที่ 10

ไม่น้อยกว่า 5,970 ตร.ม.

21 โครงการพัฒนาระบบ

เพือ่ แก้ไขปัญหาความ

งบประมาณ

เป้าหมาย

บ่อบาดาลพร้อมระบบ

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

2564

2565

500,000

ประชาชนมีความ
500,000 จานวนระยะทาง
ทีด่ าเนินการปรับปรุง สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ในการคมนาคม
-

-

-

9,600,000

9,600,000

จานวนบ่อบาดาล

ประชาชนมีน้าใช้เพือ่
การเกษต

กระจายน้าในพืน้ ที่

เดือดร้อนของประชาชน โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร

พร้อมระบบ

การเกษตรตาบลท่าสัก

ให้มีน้าสาหรับทาการ

- บ้านท่าสัก หมู่ที่ 1

โซล่าเซลล์ จานวน

เกษตร

จานวน 3 แห่ง แห่งละ

19 แห่ง

กองช่าง

483,000.- บาท รวม
เป็นเงิน 1,449,000.-บาท

รวม

2 โครงการ

-

-

-

10,100,000 10,100,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 17

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

- บ้านเต่าไหเหนือ หมู่ที่ 2
จานวน 1 แห่ง เป็นเงิน
จานวน 483000.- บาท
- บ้านเต่าไหใต้ หมู่ที่ 4
จานวน 1 แห่ง เป็นเงิน
จานวน 483,000.- บาท
- บ้านชาหนึ่ง หมู่ที่ 5
จานวน 2 แห่ง แห่งละ
483,000.- บาท รวม
เป็นเงิน 966,000.- บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 18

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

- บ้านชาสอง หมู่ที่ 6
จานวน 4 แห่ง แห่งละ
483,000.- บาท รวม
เป็นเงิน 1,932,000.- บาท
- บ้านร้องมะแพบ หมู่ที่ 7
จานวน 5 แห่ง แห่งละ
483,000.- บาท รวม
เป็นเงิน 2,415,000.- บาท
- บ้านชาตก หมู่ที่ 8
จานวน 1 แห่ง เป็นเงิน
483,000.- บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 19

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

-

-

-

2564

2565

2,717,000

2,717,000

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

- บ้านร้องมะแพบสอง
หมู่ที่ 9 จานวน 2 แห่ง
แห่งละ 483,000.- บาท
รวมเป็นเงิน
966,000.- บาท

22 โครงการระบบไฟฟ้า

เพือ่ พัฒนาระบบประปา - ประปาหมู่บา้ นท่าสัก

พลังงานแสงอาทิตย์

หมู่บ้านโดยการใช้ระบบ หมู่ที่ 1 จานวน 1 แห่ง

แสงอาทิตย์

(โซล่าเซลล์) ประปา

โซล่าเซลล์

เป็นเงิน 247,000.- บาท

(โซล่าเซลล์) ประปา

- ประปาหมู่บา้ น

หมู่บ้าน จานวน

เต่าไหเหนือ หมู่ที่ 2

11 แห่ง

หมู่บ้าน

ระบบไฟฟ้าพลังงาน ประชาชนมีน้าใช้ใน

กองช่าง

การอุปโภคบริโภค

จานวน 1 แห่ง เป็นเงิน
247,000.- บาท
รวม

1 โครงการ

2,717,000 2,717,000
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 20

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

- ประปาหมู่บา้ นเต่าไหใต้
หมู่ที่ 4 จานวน 1 แห่ง
เป็นเงิน 247,000.- บาท
- ประปาหมู่บา้ นชาหนึ่ง
หมู่ที่ 5 จานวน 1 แห่ง
เป็นเงิน 247,000.- บาท
- ประปาหมู่บา้ นชาสอง
หมู่ที่ 6 จานวน 1 แห่ง
เป็นเงิน 247,000.- บาท
- ประปาหมู่บา้ น
ร้องมะแพบ หมู่ที่ 7
จานวน 1 แห่ง
เป็นเงิน 247,000.- บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 21

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

- ประปาหมู่บา้ นชาตก
หมู่ที่ 8 จานวน 1 แห่ง
เป็นเงิน 247,000.- บาท
- ประปาหมู่บา้ น
ร้องมะแพบสอง หมู่ที่ 9
จานวน 1 แห่ง
เป็นเงิน 247,000.- บาท
- ประปาหมู่บา้ น
หนองบัวโบสถ์ หมู่ที่ 10
จานวน 1 แห่ง
เป็นเงิน 247,000.- บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 22

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

2564

2565

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

- ประปาหมู่บา้ น
หนองตับ หมู่ที่ 10
จานวน 1 แห่ง
เป็นเงิน 247,000.- บาท
- ประปาหมู่บา้ น
หนองเจริญ หมู่ที่ 10
จานวน 1 แห่ง
เป็นเงิน 247,000.- บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 23

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561

2562

2563

-

-

-

2564

2565

ตัวชี้วดั

ผลทีค่ าดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รับ

รับผิดชอบ

เงินอุดหนุนการไฟฟ้า
23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้

- ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ

เพื่อการเกษตรสายนานาย

สาหรับการเกษตรอย่างทั่วถึง เกษตรบริเวณสายนานาย

ออด หมู่ที่ 5

และสามารถลดต้นทุนการผลิต ออด หมู่ที่ 5 (รายละเอียด

150,000

-

จานวนไฟฟ้าที่ได้รับการ เกษตรกรตาบลท่าสักมี
ขยายเขต /จุด/เมตร

กองช่าง

ไฟฟ้าสาหรับทาการ
เกษตร และช่วยลดต้นทุน

ตามประมาณการราคาของ

การผลิตของเกษตรกร

การไฟฟ้าฯ)
24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

เพื่อให้เกษตรกรมีไฟฟ้าใช้

- ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ

เพื่อการเกษตรสายนา

สาหรับการเกษตรอย่างทั่วถึง เกษตรบริเวณสายนานาย

นายประสิทธ์ หมู่ที่ 6

และสามารถลดต้นทุนการผลิต ประสิทธิ์ หมู่ที่ 6 (รายละเอียด

-

-

-

100,000

-

จานวนไฟฟ้าที่ได้รับการ เกษตรกรตาบลท่าสักมี
ขยายเขต /จุด/เมตร

กองช่าง

ไฟฟ้าสาหรับทาการ
เกษตร และช่วยลดต้นทุน

ตามประมาณการราคาของ

การผลิตของเกษตรกร

การไฟฟ้าฯ)

รวม

2 โครงการ

-

-

-

250,000

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 24

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจาปี พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย

งบประมาณ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

- มอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดหุ้มมิด

หน่วยงาน

2561

2562

2563

2564

2565

-

-

-

26,000

-

-

-

-

26,000

-

รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

รายละเอียด : มอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดหุ้มมิด
กาลัง 10 แรงม้า 3 เฟส 380/440 โวลต์
4 โพล 3 สาย IP55 ความเร็วรอบ 1450 RPM
(รอบต่อนาที) จานวน 2 ตัว ราคาตัวละ 13,000.บาท

รวม

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม (ฉบับที่ 1) ประจาปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 33

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5
ประจาปี พ.ศ.2564
*************************************
หลักการ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหาร
ส่วนตาบล เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นั้น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ข้ อ 4 การเปลี่ ย นแปลง หมายความว่ า การท าให้ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละสาระส าคั ญ ของแผนพั ฒ นา
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ด้วย
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้
เหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก ได้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก ปรากฏว่า โครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนายังคงมีความสาคัญในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งจะต้องมีดาเนิน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อให้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และสามารถนา
แผนงาน/ โครงการพัฒนาไปเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ และดาเนินการได้ตามระเบียบต่อไป จึงมีความ
จาเป็นต้องจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ) ประจาปี พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก ขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ.25654
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

หน้า 25

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

รายการหรือรายละเอียด (เดิม)

ที่

รายการหรือรายละเอียด (ทีแ่ ก้ไข)

1 ชื่อโครงการ

เหตุผลหรือความจาเป็นทีต่ อ้ งเปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ

เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนเนิน (ช่วง 3)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนเนิน (ช่วง 3)

สายบนเนิน (ช่วง 3) หมู่ที่ 2 ได้ดาเนินการจัดตั้ง

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 2

งบประมาณไว้ในปีงบประมาณรายจ่าย

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

ปี พ.ศ.2563 แต่โครงการดังกล่าวมีความจาเป็น

-เพือ่ ให้มีถนนทีไ่ ด้มาตรฐาน

-เพือ่ ให้มีถนนทีไ่ ด้มาตรฐาน

ทีจ่ ะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ให้กับประชาชน จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

-ระยะทางยาว 83 เมตร กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

-ระยะทางยาว 83 เมตร กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

โครงการ มาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 327 ตารางเมตร

หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 327 ตารางเมตร

งบประมาณ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2563

จานวน

182,300

บาท

ปี พ.ศ. 2564

จานวน

182,300

บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 26

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

รายการหรือรายละเอียด (เดิม)

ที่

รายการหรือรายละเอียด (ทีแ่ ก้ไข)

2 ชื่อโครงการ

เหตุผลหรือความจาเป็นทีต่ อ้ งเปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ

เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

สายบ้านนายเสนาะ แบบวา หมู่ที่ 4 ได้ดาเนินการ

นายเสนาะ แบบวา หมู่ที่ 4

นายเสนาะ แบบวา หมู่ที่ 4

จัดตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณรายจ่าย

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

ปี พ.ศ.2563 แต่โครงการดังกล่าวมีความจาเป็น

-เพือ่ ให้มีถนนทีไ่ ด้มาตรฐาน

-เพือ่ ให้มีถนนทีไ่ ด้มาตรฐาน

ทีจ่ ะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ให้กับประชาชน จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

-ระยะทางยาว 44 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

-ระยะทางยาว 44 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

โครงการ มาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 137 ตารางเมตร

หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 137 ตารางเมตร

งบประมาณ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2563

จานวน

80,000

บาท

ปี พ.ศ. 2564

จานวน

80,000

บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 27

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

รายการหรือรายละเอียด (เดิม)

ที่

รายการหรือรายละเอียด (ทีแ่ ก้ไข)

3 ชื่อโครงการ

เหตุผลหรือความจาเป็นทีต่ อ้ งเปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ

เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน

สายบ้านนายสุรชัย คาอ่อง หมู่ที่ 4 ได้ดาเนินการ

นายสุรชัย คาอ่อง หมู่ที่ 4

นายสุรชัย คาอ่อง หมู่ที่ 4

จัดตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณรายจ่าย

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

ปี พ.ศ.2563 แต่โครงการดังกล่าวมีความจาเป็น

-เพือ่ ให้มีถนนทีไ่ ด้มาตรฐาน

-เพือ่ ให้มีถนนทีไ่ ด้มาตรฐาน

ทีจ่ ะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ให้กับประชาชน จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

-ระยะทางยาว 40 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

-ระยะทางยาว 40 เมตร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

โครงการ มาดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 122 ตารางเมตร

หรือมีพนื้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 122 ตารางเมตร

งบประมาณ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2563

จานวน

70,000

บาท

ปี พ.ศ. 2564

จานวน

70,000

บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 28

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

รายการหรือรายละเอียด (เดิม)

ที่

รายการหรือรายละเอียด (ทีแ่ ก้ไข)

4 ชื่อโครงการ

เหตุผลหรือความจาเป็นทีต่ อ้ งเปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ

เนื่องจากโครงการก่อขุดลอกคลองชา หมู่ที่ 7

โครงการขุดลอกคลองชา หมู่ที่ 7

โครงการขุดลอกคลองชา หมู่ที่ 7

ได้ดาเนินการ จัดตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

รายจ่ายปี พ.ศ.2563 แต่โครงการดังกล่าว

- เพือ่ ปรับปรุงแหล่งน้าให้สามารถกักเก็บน้าได้ปริมาณมากขึ้น

- เพือ่ ปรับปรุงแหล่งน้าให้สามารถกักเก็บน้าได้ปริมาณมากขึ้น มีความจาเป็นทีจ่ ะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหา

และมีน้าใช้เพือ่ การเกษตร

และมีน้าใช้เพือ่ การเกษตร

ความเดือดร้อนให้กับประชาชน งขอเปลี่ยนแปลง

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการ มาดาเนินการในปี

- ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลบ.ม.

- ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,600 ลบ.ม.

งบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2563

จานวน

500,000

บาท

ปี พ.ศ. 2564

จานวน

500,000

บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 29

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

รายการหรือรายละเอียด (เดิม)

ที่

รายการหรือรายละเอียด (ทีแ่ ก้ไข)

5 ชื่อโครงการ

เหตุผลหรือความจาเป็นทีต่ อ้ งเปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ

เนื่องจากโครงการก่อขุดลอกคลองชา หมู่ที่ 8

โครงการขุดลอกคลองชา หมู่ที่ 8

โครงการขุดลอกคลองชา หมู่ที่ 8

ได้ดาเนินการ จัดตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

รายจ่ายปี พ.ศ.2563 แต่โครงการดังกล่าว

- เพือ่ ปรับปรุงแหล่งน้าให้สามารถกักเก็บน้าได้ปริมาณมากขึ้น

- เพือ่ ปรับปรุงแหล่งน้าให้สามารถกักเก็บน้าได้ปริมาณมากขึ้น มีความจาเป็นทีจ่ ะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหา

และมีน้าใช้เพือ่ การเกษตร

และมีน้าใช้เพือ่ การเกษตร

ความเดือดร้อนให้กับประชาชน งขอเปลี่ยนแปลง

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการ มาดาเนินการในปี

- ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,690 ลบ.ม.

- ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,690 ลบ.ม.

งบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ

งบประมาณ

ปี พ.ศ. 2563

จานวน

500,000

บาท

ปี พ.ศ. 2564

จานวน

500,000

บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 30

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

รายการหรือรายละเอียด (เดิม)

ที่

รายการหรือรายละเอียด (ทีแ่ ก้ไข)

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

6 โครงการอุดหนุนมูลนิธิพระยาพิชัยดาบหัก

เหตุผลหรือความจาเป็นทีต่ อ้ งเปลี่ยนแปลง

โครงการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก

" โครงการอุดหนุนมูลนิธิพระยาพิชยั ดาบหัก"

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

งบประมาณ 40,000.- บาท ขอเปลี่ยนแปลง

- เพือ่ เป็นการบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- เพือ่ เป็นการบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

รายละเอียดเป็น " โครงการอนุรักษ์อนุสรณ์

และการส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีส่ าคัญทางประวัติศาสตร์ของ

ท้องถิ่น และการส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีส่ าคัญทางประวัติศาสตร์ สถานบ้านเกิดพระยาพิชยั ดาบหัก" งบประมาณ

อาเภอพิชัย

ของอาเภอพิชัย

45,000.- บาท อ้างถึงหนังสือทีว่ ่าการอาเภอพิชัย

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

ที่ อต 0023.12/ว 4414 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

- อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก ในการดูแลของ

- อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก ในการดูแลของ

เรื่อง พิจารณาตั้งงบประมาณอุดหนุนมูลนิธิ

มูลนิธิบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก

มูลนิธิบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก

พระยาพิชัยดาบหัก และหนังสือทีว่ ่าการอาเภอพิชัย

งบประมาณ

งบประมาณ

ที่ อต 0238.1/ว 251 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564

ปี พ.ศ. 2564

จานวน

40,000

บาท

ปี พ.ศ. 2564

จานวน

45,000

บาท

เรื่อง โครงการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานบ้านเกิด

ปี พ.ศ. 2565

จานวน

40,000

บาท

ปี พ.ศ. 2565

จานวน

45,000

บาท

พระยาพิชัยดาบหัก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 31

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ส่งเสริมบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป

รายการหรือรายละเอียด (เดิม)

ที่

รายการหรือรายละเอียด (ทีแ่ ก้ไข)

ชื่อโครงการ

เหตุผลหรือความจาเป็นทีต่ อ้ งเปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ

7 โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่ สัมพันธ์อาเภอพิชัย

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

- เพือ่ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความรัก และความสามัคคี รู้แพ้

- เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตตาบลท่าสัก ใช้เวลาว่างให้เกิด งบประมาณ 50,000.- บาท ขอเปลี่ยนแปลง

รู้ชนะ รู้อภัย

ประโยชน์ในการออกกาลังกาย โดยการเล่นกีฬามีสุขภาพ

รายละเอียดเป็น " โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น

พลานามัยทีส่ มบูรณ์แข็งแรง

ท้องที่ สัมพันธ์อาเภอพิชยั " งบประมาณ

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)

50,000.- บาท อ้างถึงหนังสือทีว่ ่าการอาเภอพิชัย

- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสากล และพืน้ บ้าน

- ประชาชนตาบลท่าสักเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา

ที่ อต 0023.13/ว 1268 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564

สากลและกีฬาพืน้ บ้าน

เรื่อง โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น ท้องที่

งบประมาณ

สัมพันธ์อาเภอพิชัย ครั้งที่ 1 ประจาปี 2564

งบประมาณ

" โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์"

ปี พ.ศ. 2564

จานวน

50,000

บาท

ปี พ.ศ. 2564

จานวน

50,000

บาท

ปี พ.ศ. 2565

จานวน

50,000

บาท

ปี พ.ศ. 2565

จานวน

50,000

บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่ เติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) ประจาปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าสัก 32

