แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563

องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลาพูน

บันทึกหลักการและเหตุผล
การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 4/2563
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ ตาบลห้วยยาบ อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน
หลักการ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่
เพิ่มเติม สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหาร ส่วน
ตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
ด้วย และข้อ ๒๒/๑ “เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 ด้วยเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” นั้น
เหตุผล
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ ได้ตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยยาบ ปรากฏว่า มีความจาเป็นต้องเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและ
วัตถุประสงค์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และสามารถนาโครงการ
ไปดาเนินการได้ จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 4/2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบขึ้น

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลาพูน
ยุทธศาสตร์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครอง การบริหาร การเงินการคลัง
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานการคลัง
1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
รวม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
รวม
3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม การเกษตร ผังเมือง การใช้ที่ดิน
3.1 แผนงานการเกษตร
รวม
4. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและวัฒนธรรม
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
4.2 แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รวม
5. ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

3

900,000.00

3

900,000.00

3

900,000.00

13
16

1,683,000.00
2,583,000.00

13
16

1,683,000.00
900,000.00

13
16

1,683,000.00
2,583,000.00

1
1

500,000.00
500,000.00

1
1

500,000.00
500,000.00

1
1

500,000.00
500,000.00

2
2

750,000.00
750,000.00

2
2

1

แบบ ผ. 01

750,000.00
750,000.00

2
2

750,000.00
750,000.00

2

6. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
6.1 แผนงานการเกษตร
6.2 แผนงานการสร้างความเข้มแข็ง
รวม
7. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา
7.1 แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
รวม

0

-

0

-

0

-

1

220,000.00

1

220,000.00

1

220,000.00

1

220,000.00

1

220,000.00

1

220,000.00

20

4,053,000.00

รวมทุกแผนงาน

2

3

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร การเงิน การคลัง
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงห้องน้้าอาคารส้านักงาน อบต.
ห้วยยาบ ชั้น 1 และชั้น 2

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุง
ห้องน้้าอาคาร
ส้านักงาน อบต.
ห้วยยาบ ชั้น 1
และชั้น 2

2 ปรับปรุงฝาเพดาน อาคารส้านักงานอบต. 1.เพื่อปรับปรุงฝา
ห้วยยาบ
เพดาน อาคาร
ส้านักงานอบต.
ห้วยยาบ

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
หลัก
ตามแบบแปลนของ
100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ 1. ผู้มาใช้บริการ
ส้านักปลัด
อบต.ห้วยยาบ
ผู้ที่ได้รัประโยชน์ อบต.ห้วยยาบ มี
จากการใช้หอ้ งน้้า ห้องน้้าใช้ที่สะอาด
ถูกสุขะลักษณะ
ตามมาตรฐาน
สาธารณสุข
ตามแบบแปลนของ
อบต.ห้วยยาบ

300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ 1. อาคารอบต.
ผู้ที่ได้รัประโยชน์ ห้วยยาบ มีเพดาน/
จากการใช้อาคาร อาคารที่แข็งแรง
ปลอดภัย

3

ส้านักปลัด

4

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
1. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร การเงิน การคลัง
1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ

3 ต่อเติมหลังคาบังแดด/กันฝน อาคาร
ส้านักงานอบต.ห้วยยาบ

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563
2564
2565
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
1. เพื่อบังแดดและ ตามแบบแปลนของ
500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
กันฝน ส้าหรับผู้มา
อบต.ห้วยยาบ
ผู้ที่ได้รัประโยชน์
ติดต่ออบต.ห้วยยาบ
จากการใช้
หลังคาบังแดด/
กันฝน

900,000 900,000

4

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก
รถยนต์/
ส้านักปลัด
รถจักรยานยนต์
ของผู้มารับบริการ
ได้รับการบังแดด/
กันฝน

5

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงินการคลัง
2.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือ่
ช่วยเหลือประชาชนตามอานาจ
หน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

1. เพือ่ ช่วยเหลือ
ประชาชนด้านสา
ธารณภัย
2.เพือ่ ช่วยเหลือ
ประชาชนด้าน
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
3. เพือ่ ช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ

ผู้ประชาคม
ตาบลห้วยยาบที่
ประสบปัญหา
ทัง้ ด้านสาธารณ
ภัย การส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโรคติดต่อ
หรือโรคระบาด
ท้องถิ่น

5

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลทีค่ าดว่า หน่วยงานที่
2565
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท)
(บาท)
หลัก
300,000 300,000 ร้อยละ 10
1. สามารถ
งาน
ของประชาชน บรรเทาความ ป้องกันฯ
ได้รับการ
เดือดร้อนของ งาน
ช่วยเหลือ
ประชาชน ทัง้
สาธารณสุข
ในด้านสาธารณ งาน
ภัย การส่งเสริม พัฒนา
และพัฒนา
ชุมชนฯ
คุณภาพชีวิต
โรคติดต่อ หรือ
โรคระบาด
ท้องถิ่น

6

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ ด้านการการเมือง การปกครอง การบริหาร และการเงินการคลัง
2.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บา้ น หมู่ 1
จานวน 6 จุด
1. ทางแยกเข้าหมู่บา้ น
(บริเวณฟาร์มควาย)
2 2. ถนนหลังวัดศรีดอนชัย
3. ทางแยกบ้านพ่อน้อยพัน
4. ทางแยกบ้านนายศรีวนั ปัญโญใหญ่
5. ทางแยกหอพักนางลาวัลย์
6. ทางถนนสะพาน
บ้านนางยอดใจ ไชยวรรณ์
โครงการติดตั้งกระจกมุมโค้ง
บ้านห้วยยาบ หมู่ 2 จานวน 2 จุด
3
-ทางโค้งหน้าบ้านนางนวลศรี เสติละ
-ทางโค้งหน้าบ้านนายสวัน วงค์คม

1. เพื่อความปลอดภัย
กล้องวงจรปิด
ในชีวติ และทรัพย์สิน
จานวน 6 จุด
ของประชาชน
2. เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม

1. เพื่อป้องกันและลด
อุบตั ิเหตุทางถนน

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
(บาท)
306,000 306,000 ประชาชนมี

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
และลดอาชญา
กรรมได้ร้อยละ
5

ติดกระจกมุมโค้ง
2 จุด

50,000

50,000 ประชาชนมี

ความปลอดภัย
ในการเดินทาง
ร้อยละ 5

6

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ลดปัญหา
อาชญกรรม
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
งานป้องกันฯ

ลดและแก้ไขปัญหา งานป้องกันฯ
อุบตั ิเหตุทางถนน

7
2.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการติดตั้งกระจกมุมโค้ง หมู่ที่ 4
จานวน 4 จุด
1.ทางโค้งนายเจียม ปาลี
4 2.ทางโค้งนายกัมพล (หลังวัด)
3.ทางโค้งแยกศาลากลางบ้าน
4.ทางโค้งแยกไปดอยน้อย
โครงการติดตั้งไฟกระพริบ หมู่ 4
1. สามแยกตีนดอย
2. สามแยกศาลาหมู่บา้ น
5
3. ต.ร.อ ซอย 4
4. ซอยตลาดยายอวน
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 4
ทางโค้งแยกศาลากลางบ้าน
6

โครงการติดตั้งกระจกมุมโค้ง
บ้านป่าตึง หมู่ 5 จานวน 1 จุด
7
-ทางโค้งแยกคลองชลประทาน

1. เพื่อป้องกันความ
กระจกมุมโค้ง
ปลอดภัยทางถนนภายใน 4 จุด
หมู่บา้ น

100,000 100,000 อุบตั ิเหตุภายใน

1. เพื่อป้องกันความ
ไฟกระพริบ จานวน
ปลอดภัยทางถนนภายใน 4 จุด
หมู่บา้ น

100,000 100,000 อุบตั ิเหตุภายใน

หมู่บา้ นลดลง
ร้อยละ 5

หมู่บา้ นลดลง
ร้อยละ 6

1. อุบตั ิเหตุใน
หมู่บา้ นลดลง

งานป้องกันฯ

1. อุบตั ิเหตุใน
หมู่บา้ นลดลง

งานป้องกันฯ

1. เพื่อป้องกันความ
จานวน 1 จุด
ปลอดภัยทางถนนภายใน
หมู่บา้ น
2. เพื่อ
ป้องกัน/แก้ไขปัญหา
อาชญากรรม

51,000

51,000 1. อุบตั ิเหตุ/คดี

1. เพื่อป้องกันและลด
อุบตั ิเหตุทางถนน

25,000

25,000 ประชาชนมีความ ลดและแก้ไขปัญหา งานป้องกันฯ

ติดกระจกมุมโค้ง
1 จุด

1. อุบตั ิเหตุใน
งานป้องกันฯ
อาชญากรรม
หมู่บา้ นลดลง
ภายในหมู่บา้ น
2. คดี
ลดลง ร้อยละ 5 อาชญากรรมลดลง

ปลอดภัยในการ อุบตั ิเหตุทางถนน
เดินทาง ร้อยละ5

7

8
โครงการติดตั้งกล้องกล้องวงจรปิด
บ้านป่าตึง หมู่ 5 จานวน 1 จุด
8

1. เพื่อความปลอดภัย
กล้องวงจรปิด
ในชีวติ และทรัพย์สิน
จานวน 1 จุด
ของประชาชน
2. เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม

51,000

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
และลดอาชญา
กรรมได้ร้อยละ 5
100,000 100,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
และลดอาชญา
กรรมได้ร้อยละ 5
100,000 100,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
และลดอาชญา
กรรมได้ร้อยละ 5
150,000 150,000 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง ร้อยละ5

โครงการติดตั้งกล้องกล้องวงจรปิด
1. เพื่อความปลอดภัย
กล้องวงจรปิด
บ้านสันพระเจ้าแดง หมู่ 6 จานวน 2 จุด ในชีวติ และทรัพย์สิน
จานวน 2 จุด
ของประชาชน
9
2. เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม
โครงการติดตั้งกล้องกล้องวงจรปิด
บ้านห้วยไซกลาง หมู่ 9 จานวน 2 จุด
10

โครงการติดตั้งกล้องกล้องวงจรปิด
บ้านป่าหมอก หมู่ 12 จานวน 3 จุด
11 -ทางโค้งหน้าตลาด
-ทางโค้ง 3 แยกไปวัดสันต้นม่วง
-ทางโค้ง 3 แยกไป ซอย 1

51,000 ประชาชนมี

1. เพื่อความปลอดภัย
กล้องวงจรปิด
ในชีวติ และทรัพย์สิน
จานวน 2 จุด
ของประชาชน
2. เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม
1. เพื่อความปลอดภัย
กล้องวงจรปิด
ในชีวติ และทรัพย์สิน
จานวน 3 จุด
ของประชาชน
2. เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม

8

ลดปัญหา
งานป้องกันฯ
อาชญกรรม
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
ลดปัญหา
งานป้องกันฯ
อาชญกรรม
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
ลดปัญหา
งานป้องกันฯ
อาชญกรรม
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
1. ลดอุบตั ิเหตุใน
หมู่บา้ น

งานป้องกันฯ

9
โครงการติดตั้งกระจกมุมโค้ง บ้านห้วยไซ 1. เพื่อลดอุบตั ิเหตุภายใน ติดตั้งกระจกมุมโค้ง
ใหม่พฒ
ั นา หมู่ 13 จานวน 2 จุด
หมู่บา้ น
2 จุด
1. ทางสามแยกหอพักแม่ใส ปาลี
12
(พ่ออินถา ปาลี)
2. ทางสามแยกสมพร ศรีศฤงคาร
โครงการติดตั้งกล้องกล้องวงจรปิด
ทางเชื่อมระหว่างตาบล
1. สันพระเจ้าแดง - บ้านธิ
13
2. บ้านป่าตึง - บวกค้าง
3. บ้านห้วยไซ - ออนใต้

50,000

50,000 ประชาชนมีความ 1. ลดอุบตั ิเหตุใน

งานป้องกันฯ

ปลอดภัยในการ หมู่บา้ น
เดินทาง ร้อยละ5

1. เพื่อความปลอดภัย
กล้องวงจรปิด
ในชีวติ และทรัพย์สิน
จานวน 3 จุด
ของประชาชน
2. เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม

300,000 300,000 ประชาชนมี

ความปลอดภัย
ในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
และลดอาชญา
กรรมได้ร้อยละ 5

9

ลดปัญหา
งานป้องกันฯ
อาชญกรรม
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

10

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองหัตกรรม นวัตกรรม สร้างสรรค์
๔. ยุทธศาสตร์ ด้านสังคมและความมั่นคง
๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างห้องน้า ศพอส.

วัตถุประสงค์
1. เพื่อก่อสร้างห้องน้า
ศพอส.

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
ตามแบบแปลน
300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของผู้ 1. ผู้มาติดต่อ
ของอบต.ห้วยยาบ
ที่ได้รับประโยชน์ ศพอส. มีหอ้ งน้า
จากการใช้หอ้ งน้า ใช้ที่สะอาด ได้
มาตรฐาน

2 โครงการก่อสร้างลานกิจกรรม
1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีลาน ตามแบบแปลน
เอนกประสงค์ พร้อมโครงหลังคาคลุม เอนกประสงค์ ส้าหรับ ของอบต.ห้วยยาบ
ท้ากิจกรรม

450,000 450,000 ร้อยละ 80 ของผู้ 1. ผู้สูงอายุมี
ที่ได้รับประโยชน์ ลานกิจกรรม
ลานเอนกประสงค์ เอนกประสงค์
ส้าหรับท้ากิจกรรม

750,000 750,000

10

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
งานพัฒนา
ชุมชนฯ

งานพัฒนา
ชุมชนฯ

11

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองหัตกรรม นวัตกรรม สร้างสรรค์
๗. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษาและการกีฬา
๗.๑ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

1 โครงการสนามเด็กเล่น
เสริมปัญญา

เป้าหมาย
งบประมาณ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์ ตามแบบแปลน
220,000
ด้านจิตใจ ให้กับเด็กศพด./รร.
อนุบาล อบต.ห้วยยาบ

11

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
220,000 ร้อยละ 80 1. เด็กมีพฒ
ั นาด้าน
ของนักเรียนที่ ร่ายกาย สังคม
ใช้สนามเด็ก อารมณ์ จิตใจ
เล่นเสริม
ปัญญา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

12

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างเทคอนกรีตลานจอดรถอบต.ห้วยยาบ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อก่อสร้างก่อสร้าง
เทคอนกรีตลานจอดรถ
อบต.ห้วยยาบ

เป้าหมาย
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564
2565
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
หลัก
ตามแบบแปลน
500,000 500,000 ร้อยละ 80
1. ผู้มีทางติดต่อ
กองช่าง
ของอบต.ห้วยยาบ
ของความพึง อบต. มีลานจอด
พอใจในการใช้ รถที่ได้มาตรฐาน
ลานจอด

12

13

ที่

แผนงาน

หมวด

1 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
เป้าหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตครุภัณฑ์)
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
เครื่องเคลือบบัตร จานวน 1 เครื่อง
4,500

แบบ ผ. 03

หน่วยงานที่
2565
รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก
4,500
สานักปลัด
(งานทรัพยากรบุคคล)

2 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เกียร์ธรรมดา
จานวน 1 คัน

44,800

44,800

สานักปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)

3 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จานวน 1 เครื่อง
CPU ไม่นอ้ ยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
หน่วยความจา ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 MB ฯลฯ ตาม
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT

16,000

16,000

สานักปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)
(ห้องผู้บริหาร)

4 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มลี ิขสิทธิถ์ ูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด

3,800

3,800

สานักปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)
(ห้องผู้บริหาร)

69,100

69,100

13

14

5 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มลี ิขสิทธิถ์ ูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน 1 ชุด

6 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จานวน 1 ชุด

7 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มลี ิขสิทธิถ์ ูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด

8 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มลี ิขสิทธิถ์ ูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน 1 ชุด

9 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จานวน 1 ชุด

งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

11 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

10

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (Inverter) ไม่นอ้ ยกว่า
18,000 BTU จานวน 1 เครื่อง
โต๊ะเอนกประสงค์ จานวน 25 ตัว
ตัวละ 1,700 บาท

14

12,000

12,000

สานักปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)
(ห้องผู้บริหาร)

700

700

สานักปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)
(ห้องผู้บริหาร)

3,800

3,800

สานักปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)

12,000

12,000

สานักปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)

700

700

สานักปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)

29,700

29,700

42,500

42,500

101,400

101,400

สานักปลัด
(กิจการสภา)
สานักปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)

15

12 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เก้าอี้หอ้ งประชุม จานวน 50 ตัว
ตัวละ 600 บาท

30,000

30,000

สานักปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)

13 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
CPU ไม่นอ้ ยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
หน่วยความจา Cache Memory ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
9 MB ฯลฯ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT

22,000

22,000

สานักปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)

14 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA จานวน 1 เครื่อง

5,800

5,800

สานักปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)

15 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มลี ิขสิทธิถ์ ูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด

3,800

3,800

สานักปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)

16 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มลี ิขสิทธิถ์ ูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน 1 ชุด

12,000

12,000

สานักปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)

17 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จานวน 1 ชุด

700

700

สานักปลัด
(งานบริหารงานทั่วไป)

74,300

74,300

15

16

18

งานสังคมสงเคราะห์ ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ไม่นอ้ ยกว่า 24,000
BTU จานวน 1 เครื่อง

28,000

28,000

สานักปลัด
(งานพัฒนาชุมชน)

19 งานสังคมสงเคราะห์ ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล จานวน 1 เครื่อง
CPU ไม่นอ้ ยกว่า 6 แกนหลัก (6 core)
หน่วยความจา Cache Memory ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
9 MB ฯลฯ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT

22,000

22,000

สานักปลัด
(งานพัฒนาชุมชน)

20 งานสังคมสงเคราะห์ ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มลี ิขสิทธิถ์ ูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด

3,800

3,800

สานักปลัด
(งานพัฒนาชุมชน)

21 งานสังคมสงเคราะห์ ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มลี ิขสิทธิถ์ ูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน 1 ชุด

12,000

12,000

สานักปลัด
(งานพัฒนาชุมชน)

22 งานสังคมสงเคราะห์ ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จานวน 1 ชุด

700

700

สานักปลัด
(งานพัฒนาชุมชน)

23 งานสังคมสงเคราะห์ ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA จานวน 1 เครื่อง

5,800

5,800

สานักปลัด
(งานพัฒนาชุมชน)

72,300

72,300

16

17

24

งานเกษตร

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มลี ิขสิทธิถ์ ูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 1 ชุด

25

งานเกษตร

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มลี ิขสิทธิถ์ ูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน 1 ชุด

26

งานเกษตร

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จานวน 1 ชุด

3,800

3,800

สานักปลัด
(งานเกษตร)

12,000

12,000

สานักปลัด
(งานเกษตร)

700

700

สานักปลัด
(งานเกษตร)

16,500

16,500

แบบ ผ. 03

17

18

ที่

แผนงาน

หมวด

27 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
เป้าหมาย
งบประมาณ
ประเภท
(ผลผลิตครุภัณฑ์)
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับประมวลผล
46,000
จานวน 2 เครื่อง เครื่องละ 23,000 บาท

แบบ ผ. 03

2565
(บาท)
46,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

CPU ไม่นอ้ ยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
หน่วยความจา Cache Memory ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
6 MB ฯลฯ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ของกระทรวง ICT
28 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มลี ิขสิทธิถ์ ูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 2 ชุด ชุดละ 3,800

7,600

7,600

กองคลัง

29 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มลี ิขสิทธิถ์ ูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน 2 ชุด ชุดละ 12,000

24,000

24,000

กองคลัง

30 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จานวน 2 ชุด ชุดละ 700

1,400

1,400

กองคลัง

31 งานบริหารงานทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟ ขนาด 1 KVA จานวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 5,800 บาท

11,600
90,600

11,600
90,600

กองคลัง
แบบ ผ. 03

18

19

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
เป้าหมาย
งบประมาณ
ที่
แผนงาน
หมวด
ประเภท
(ผลผลิตครุภัณฑ์)
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
32 แผนงานอุตสาหกรรม ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกไม่
982,000
และการโยธา
ต่ากว่า 2,700 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ

19

แบบ ผ. 03

2565
(บาท)
982,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

20

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2563
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยยาบ
เป้าหมาย
งบประมาณ
ประเภท
(ผลผลิตครุภัณฑ์)
2561 2562 2563
2564
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
7,600
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มลี ิขสิทธิถ์ ูกต้อง
ตามกฎหมาย จานวน 2 ชุด ชุดละ 3,800

แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

33

การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

34

การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน ที่มลี ิขสิทธิถ์ ูกต้องตาม
กฎหมาย จานวน 2 ชุด ชุดละ 12,000

24,000

24,000

35

การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จานวน 10 ชุด ชุดละ 700

7,000

7,000

36

การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
แบบข้อแข็ง เครื่องยนต์ไม่นอ้ ยกว่า 3.5 แรงม้า
ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอ้ ยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด
จานวน 1 เครื่อง

9,500

9,500

48,100

48,100

20

2565
(บาท)
7,600

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

