แผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1

เทศบาลตาบลมัญจาคีรี
อำเภอมัญจำคีรี จังหวัดขอนแก่น

ประกาศเทศบาลตาบลมัญจาคีรี
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
****************************************
ตามที่เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และผู้บริหารได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 นั้น
เนื่องจาก เทศบาลตาบลมัญจาคีรี มีโครงการ /กิจกรรม ที่มีความจาเป็นต้องดาเนินการ
โดยได้จัดทาแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลมัญจาคีรี และเป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต่อไป
อาศัยอานาจตามความในข้อ 22 ( 3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลตาบลมัญจาคีรี ตั้งแต่บัดนี้เป็น
ต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

(นายปราโมช กิมรัชต์โชติ)
นายกเทศมนตรีตาบลมัญจาคีรี

คานา
ตามที่เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ได้ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ไปแล้วนั้น
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารงานในการพัฒนาพื้นที่และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการของเทศบาล
ตาบลมัญจาคีรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีความจาเป็นในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และ
เพิ่มเติม แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ซึ่งจะดาเนินการระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564
โดยอาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 จึงได้จัดทาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เพื่อใช้เป็นแผ นการดาเนินงานวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อ
พัฒนาองค์กรและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตาบลมัญจาคีรีต่อไป

เทศบาลตาบลมัญจาคีรี
กรกฎาคม 2560

สารบัญ
หน้า
หลักการและเหตุผล

1

บทนา

2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1

3

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

4

หลักการและเหตุผล
ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลมัญจาคีรี มีภารกิจสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และได้มีการจัดทาประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ไปแล้วนั้น
เนื่องจากเทบาลตาบลมัญจาคีรี มีความจาเป็นในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง โครงการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลตาบลมัญจาคีรี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและ
อานาจหน้าที่ และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ /กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ สภาพปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนผ่านการประชุมประชาคม ทั้งนี้เพื่อนาไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 กาหนดให้ทอ้ งถิ่นดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไดตามความจาเป็นและความ
เหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
ข้อ 22 การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมี
ขั้นตอนดาเนินการดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เทศบาลตาบลมัญจาคีรี จึงได้เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง โครงการ /กิจกรรม เพื่อบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแลปง ครั้งที่ 1

บทนา
ด้วยพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้ เทศบาล มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง ภายใต้การกากับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน และระเบียบ
ของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
กาหนดว่า “แผนพัฒนา ” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
ความหมายของแผนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไว้ดังนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนดวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้น
สาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ได้เล็งเห็นความจาเป็นและความสาคัญเกี่ยวกับ
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึงจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17
โดยผ่านกระบวนการจัดทาประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า เทศบาลตาบลมัญจาคีรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทางบประมาณประจาปีและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมัญจาคีรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการเฝ้าระวัง
สารปนเปื้อนในอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมใน
ชุมชน

2

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เทศบาลตาบลมัญจาคีรี

เพื่อสารวจ ตรวจสอบสารปนเปื้อน
ในอาหาร และสารวจการกระจาย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่เหมาะสมใน
ชุมชน สร้างเครือข่ายในการเฝ้า
ระวังควบคุมร้านชาและรถเร่ขายยา
ในชุมชน
เพื่อให้มีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในพื้นที่
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เป้าหมาย
ร้านขายของชา/
ตลาดสด/แผงลอย
ตลาดนัดในชุมชน

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

2564
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนร้านชา
ตลาดสด
แผงลอยที่ได้รับ
การตรวจ

ประชาชนบริโภคอาหาร
และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
ปลอดภัย ไม่มีรถเร่ขายยา
ในชุมชน

กอง
สาธารณสุขฯ

30,000

30,000

30,000

ร้อยละของ
มีศูนย์กลางในการทา
กลุ่มเป้าหมายที่ กิจกรรมร่วมกันของ
เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุ มีการดาเนินงาน
ด้านการดูแลผู้ส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุอย่าง
ต่อเนื่อง

กอง
สาธารณสุขฯ

30,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4

แบบ ผ. 01
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

3

โครงการแผนงานตรวจและ
ป้องกันผู้กระทาผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการสาธารณสุข และ
กฎหมายควบคุมอาคารและ
เทศบัญญัติ
โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อใช้
สาหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ในเทศบาลฯ

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแผนการ
ป้องกันและตรวจตราผู้กระทาผิด
กฎหมาย และจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ต่างๆ

ประชาชนในเขต
เทศบาล

เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและปฐมพยาบาล
เบื้องต้น

เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานใน
เทศบาลฯ

4

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

2564
(บาท)
30,000

10,000

10,000

10,000

10,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
ร้อยละของระดับ เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
สานัก
ความพึงพอใจ แผนงานและป้องกันมิให้ ปลัดเทศบาล/
มีผู้กระทาผิด
กองช่าง/
กอง
สาธารณสุข
จานวนโครงการ มีเวชภัณฑ์ในสาหรับปฐม
กอง
ที่ดาเนินการ
พยาบาลเบื้องต้นใน
สาธารณสุขฯ
เทศบาลฯ

5

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมัญจาคีรี

ที่
1

2

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนา 1เพื่อให้มีแหล่งบริการสืบคน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
450,000 450,000 450,000 450,000
ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลทางวิชาการ สาหรับการ -สถานศึกษามี
อีเล็กทรอนิกส์ของ อปท. เรียนการสอน และข้อมูลสาหรับ ระบบปฏิบัติการ
(ระดับสถานศึกษา) เพื่อ
การบริหารแก่คณะผู้บริหาร
อิเลคทรอนิกส์ที่ทันสมัย
เข้าสู่ประเทศไทย 4.0
คณะครูนักเรียน โดยใช้ระบบ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ
ก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก
เพื่อให้สถานศึกษามีอาคารเด็ก เป้าหมายเชิงปริมาณ
ขนาด 200 คน 8 ห้องเรียน เล็กเพียงพอในการรองรับ
-อาคารเด็กเล็ก ขนาด 4,400,000 4,400,000 4,400,000 4,400,000
แบบที่ 1.1 (แบบตอก
จานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี
200 คน 8 ห้องเรียน
เสาเข็ม)
การศึกษา
จานวน 1 หลังรองรับ
แบบที่ 1.2 (แบบฐานแผ่)
นักเรียน จานวน 200 คน

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
มีระบบเทคโนโลยี
การศึกษา
สารสนเทศมีประสิทธิภาพ รร.อนุบาลฯ
สามารถจัดการเรียนการ
สอนและการบริหาร
จัดการของสถานศึกษามี
มาตรฐาน

มีอาคารเด็กเล็กทีส่ ามารถ
รองรับและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนรู้ให้กับ
เด็กก่อนวัยเรียน

กองช่าง

6

แบบ ผ. 01

ที่
3

4

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 1) เพื่อให้มีอาคารเรียนและ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
3 ชั้น 12 ห้องเรียน
ห้องเรียนเพียงพอในการรองรับ -อาคารเรียน คสล.3 ชั้น 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 จานวนโครงการที่
แบบที่ 2.1 (แบบตอก
นักเรียนเข้าใหม่
12 ห้องเรียน จานวน 1
ดาเนินการ
เสาเข็ม)
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
หลัง
แบบที่ 2.2 (แบบฐานแผ่) บริหารจัดการของโรงเรียนและ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มี -อาคารเรียน คสล.3 ชั้น
มาตรฐานการศึกษาเป็นที่
12 ห้องเรียน รองรับ
ยอมรับของหน่วยงานของรัฐ
นักเรียนได้อย่างเพียงพอ
และชุมชน
มีประสิทธิภาพ
ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 1) เพื่อให้สถานศึกษามีอาคาร เป้าหมายเชิงปริมาณ
4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ใต้ถุน เรียนและห้องเรียนเพียงพอใน -อาคารเรียน คสล.4 ชั้น 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 จานวนโครงการที่
โล่ง)
การรองรับนักเรียนเข้าใหม่
12 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)
ดาเนินการ
แบบที่ 3.1 (แบบตอก
2) เพื่อเป็นการยกระดับเพิ่ม
จานวน 1 หลัง
เสาเข็ม)
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
แบบที่ 3.2 (แบบฐานแผ่) ของโรงเรียนและยกระดับ
-อาคารเรียน คสล.4 ชั้น
คุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน 12 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง)
การศึกษาเป็นที่ยอมรับของ
รองรับนักเรียนได้อย่าง
หน่วยงานของรัฐและชุมชน
เพียงพอมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
สถานศึกษามีอาคารเรียน
และห้องเรียนเพียงพอใน
การรองรับนักเรียนเข้า
ใหม่

กองช่าง

สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้มีมาตรฐาน
การศึกษาเป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยงานของรัฐและ
ชุมชน

กองช่าง
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แบบ ผ. 01

ที่
5

6

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ก่อสร้างส้วมนักเรียนขนาด 1) เพื่อให้สถานศึกษามีการ
-ห้องส้วมของโรงเรียน
236,000 236,000 236,000 236,000
10 ที่
พัฒนาบริหารจัดการห้องน้า
อนุบาลฯจานวน10ห้อง
ห้องส้วม ให้ถูกสุขลักษณะ
มีความสะอาด ปลอดภัย
ตามหลักการของกระทรวง
ถูกสุขลักษณะตามหลัก
สาธารณสุข
ของกระทรวงสาธารณสุข
ก่อสร้างอาคารห้องสมุด
1) เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า เป้าหมายเชิงปริมาณ
1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
ความรู้สาหรับเด็กนักเรียนใน
-อาคารห้องสมุด จานวน
โรงเรียน มีโอกาสทางด้าน
1 หลัง
การศึกษาทัดเทียมกับนักเรียน เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
-เป็นแหล่งสรรพ
ความรู้สากลในโลกกว้าง
วิทยาการที่เป็นทั้ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รูปเล่มและแบบสื่อ
สมัยใหม่
เทคโนโลยี

หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนโครงการ สถานศึกษามีการพัฒนา
ที่ดาเนินการ
บริหารจัดการห้องน้า ห้อง
ส้วม ให้ถูกสุขลักษณะ
ตามหลักการของ
กระทรวงสาธารณสุข
จานวนโครงการ โรงเรียนอนุบาลฯเป็น
ที่ดาเนินการ
แหล่งศึกษาค้นคว้าความรู้
ทั้งเชิงวิชาการและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นผสมผสาน
เป็นกระบวนการพัฒนา
การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน

กองช่าง

กองช่าง

8

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมัญจาคีรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ที่ 4 การพัฒนาเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1

โครงการวางท่อระบายน้า
คสล.พร้อมบ่อพักน้า คสล.
ถนนบูรพา(ฝั่งทิศตะวันตก)

2

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ถนนหลังเมือง ซอย 1

3

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ถนนหลังเมือง ซอย 3

4

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ถนนแยกจากถนนหลังเมือง
ซอย 3

2561
(บาท)
500,000

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

2564
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
(KPI)
ได้รับ
จานวนถนนที่
มีระบบระบายน้าที่ได้
ก่อสร้างปรับปรุง มาตรฐาน ช่วยป้องกัน
แล้วเสร็จ
น้าท่วม

ก่อสร้างถนน คสล.

500,000

500,000

500,000

500,000

ก่อสร้างถนน คสล.

950,000

950,000

950,000

950,000

ก่อสร้างถนน คสล.

750,000

750,000

750,000

750,000

จานวนถนนที่
ก่อสร้างปรับปรุง
แล้วเสร็จ
จานวนถนนที่
ก่อสร้างปรับปรุง
แล้วเสร็จ
จานวนถนนที่
ก่อสร้างปรับปรุง
แล้วเสร็จ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่ออานวยความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชนและ
เพื่อประสิทธิภาพการระบายน้า
ป้องกันน้าท่วม
เพื่ออานวยความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชนและ
ป้องกันน้าท่วม
เพื่ออานวยความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชนและ
ป้องกันน้าท่วม
เพื่ออานวยความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชนและ
ป้องกันน้าท่วม

วางท่อระบายน้า
คสล.พร้อมบ่อพักน้า
คสล.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

มีถนนที่ได้มาตรฐาน
มีระบบระบายน้าที่ดี
น้าไม่ท่วมขัง
มีถนนที่ได้มาตรฐาน
มีระบบระบายน้าที่ดี
น้าไม่ท่วมขัง
มีถนนที่ได้มาตรฐาน
มีระบบระบายน้าที่ดี
น้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

9

แบบ ผ. 01
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ที่ 4 การพัฒนาเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
5

6

7

8

9

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ซอยแยกถนนกลางเมืองซอย 5 คมนาคมของประชาชนและ
ป้องกันน้าท่วม
โครงการปรับปรุงขยายผิว
เพื่ออานวยความสะดวกในการ
จราจรไหล่ทาง ถนนราษฎร์
คมนาคมของประชาชนและ
บูรณะ ช่วงถนนหลังเมืองถึง
ป้องกันน้าท่วม
ถนนกลางเมือง
โครงการซ่อมสร้างลาดยาง
เพื่ออานวยความสะดวกในการ
แอสฟัลท์ (Over Lay)ทับถนน คมนาคมของประชาชนและ
คสล.เดิม ถนนหน้าเมือง(ต่อ
ป้องกันน้าท่วม
จากโครงการเดิม)
โครงการซ่อมสร้างลาดยาง
เพื่ออานวยความสะดวกในการ
แอสฟัลท์ (Over Lay)ทับถนน คมนาคมของประชาชนและ
คสล.เดิม ถนนราษฎร์ดาริห์
ป้องกันน้าท่วม
โครงการซ่อมสร้างลาดยาง
เพื่ออานวยความสะดวกในการ
แอสฟัลท์ (Over Lay)ทับถนน คมนาคมของประชาชนและ
คสล.เดิม ถนนราษฎร์บูรณะ ป้องกันน้าท่วม

ก่อสร้างถนน คสล.

2561
(บาท)
850,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
850,000 850,000

2564
(บาท)
850,000

ขยายผิวจราจร

85,000

85,000

85,000

85,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์

800,000

800,000

800,000

800,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์

เป้าหมาย

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนถนนที่
ก่อสร้างปรับปรุง
แล้วเสร็จ
จานวนถนนที่
ก่อสร้างปรับปรุง
แล้วเสร็จ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
มีถนนที่ได้มาตรฐาน
มีระบบระบายน้าที่ดี
น้าไม่ท่วมขัง
มีถนนที่ได้มาตรฐาน
มีระบบระบายน้าที่ดี
น้าไม่ท่วมขัง

จานวนถนนที่
ก่อสร้างปรับปรุง
แล้วเสร็จ

มีถนนที่ได้มาตรฐาน
มีระบบระบายน้าที่ดี
น้าไมท่วมขัง

กองช่าง

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 จานวนถนนที่
ก่อสร้างปรับปรุง
แล้วเสร็จ
650,000 650,000 650,000 650,000 จานวนถนนที่
ก่อสร้างปรับปรุง
แล้วเสร็จ

มีถนนที่ได้มาตรฐาน
มีระบบระบายน้าที่ดี
น้าไม่ท่วมขัง
มีถนนที่ได้มาตรฐาน
มีระบบระบายน้าที่ดี
น้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

10

แบบ ผ. 01
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ที่ 4 การพัฒนาเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

10 โครงการซ่อมสร้างลาดยาง
แอสฟัลท์ (Over Lay)ทับถนน
คสล.เดิม ถนนหลุบชาด
11 โครงการซ่อมสร้างลาดยาง
แอสฟัลท์ (Over Lay)ทับถนน
คสล.เดิม ถนนโพธิ์กลาง
12 โครงการซ่อมสร้างลาดยาง
แอสฟัลท์ (Over Lay)ทับถนน
คสล.เดิม ถนนสุขใจ
13 โครงการซ่อมสร้างลาดยาง
แอสฟัลท์ (Over Lay)ทับถนน
คสล.เดิม ถนนท้ายเมือง
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ถนนหน้าบ้านพักพนักงาน
เทศบาลตาบลมัญจาคีรี

2561
(บาท)
800,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
800,000 800,000

2564
(บาท)
800,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์

850,000

850,000

850,000

850,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์

950,000

950,000

950,000

950,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์

750,000

750,000

750,000

750,000

ก่อสร้างถนน คสล.

300,000

300,000

300,000

300,000

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่ออานวยความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชนและ
ป้องกันน้าท่วม
เพื่ออานวยความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชนและ
ป้องกันน้าท่วม
เพื่ออานวยความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชนและ
ป้องกันน้าท่วม
เพื่ออานวยความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชนและ
ป้องกันน้าท่วม
เพื่ออานวยความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชนและ
ป้องกันน้าท่วม

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนถนนที่
ก่อสร้างปรับปรุง
แล้วเสร็จ
จานวนถนนที่
ก่อสร้างปรับปรุง
แล้วเสร็จ
จานวนถนนที่
ก่อสร้างปรับปรุง
แล้วเสร็จ
จานวนถนนที่
ก่อสร้างปรับปรุง
แล้วเสร็จ
จานวนถนนที่
ก่อสร้างปรับปรุง
แล้วเสร็จ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
มีถนนที่ได้มาตรฐาน
มีระบบระบายน้าที่ดี
น้าไม่ท่วมขัง
มีถนนที่ได้มาตรฐาน
มีระบบระบายน้าที่ดี
น้าไม่ท่วมขัง
มีถนนที่ได้มาตรฐาน
มีระบบระบายน้าที่ดี
น้าไม่ท่วมขัง
มีถนนที่ได้มาตรฐาน
มีระบบระบายน้าที่ดี
น้าไม่ท่วมขัง
มีถนนที่ได้มาตรฐาน
มีระบบระบายน้าที่ดี
น้าไม่ท่วมขัง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

11

แบบ ผ. 01
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ที่ 4 การพัฒนาเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

15 โครงการก่อสร้างยกระดับผิว
จราจร คสล. ถนนหน้าเมือง
ซอย 10
16 โครงการก่อสร้างยกระดับผิว
จราจร คสล. ถนนกลางเมือง
ซอย 5

วัตถุประสงค์
เพื่ออานวยความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชนและ
ป้องกันน้าท่วม
เพื่ออานวยความสะดวกในการ
คมนาคมของประชาชนและ
ป้องกันน้าท่วม

เป้าหมาย
ก่อสร้างยกระดับผิว
จราจร คสล.
ก่อสร้างยกระดับผิว
จราจร คสล.

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จานวนถนนที่
ก่อสร้างปรับปรุง
แล้วเสร็จ
500,000 500,000 500,000 500,000 จานวนถนนที่
ก่อสร้างปรับปรุง
แล้วเสร็จ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ
มีถนนที่ได้มาตรฐาน
มีระบบระบายน้าที่ดี
น้าไม่ท่วมขัง
มีถนนที่ได้มาตรฐาน
มีระบบระบายน้าที่ดี
น้าไม่ท่วมขัง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

12

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมัญจาคีรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ที่ 6 การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละของ
ระดับความพึง
พอใจ

3,000

3,000

จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ

ที่

โครงการ

1

โครงการปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวของเทศบาล

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าว

2

จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร

เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานอย่างประสิทธิภาพ

เครื่องเคลือบบัตร

3,000

3

จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน

เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานอย่างประสิทธิภาพ

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน
จานวน 2 หลัง

10,000

10,000

10,000

10,000

จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ

4

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจก เพื่ออานวยความสะดวกในการ
บานเลื่อน
ปฏิบัติงานอย่างประสิทธิภาพ

ตู้เก็บเอกสารแบบ
กระจกบานเลื่อน
จานวน 2 หลัง

8,000

8,000

8,000

8,000

จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ

3,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์จากทาง
ราชการอย่างทั่วถึง
มีเครื่องมือ เครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ให้ประสิทธิภาพมากขึ้น
มีเครื่องมือ เครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ให้ประสิทธิภาพมากขึ้น
มีเครื่องมือ เครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ให้ประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด/

13

แบบ ผ. 01
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ที่ 6 การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่

โครงการ

5

จัดซื้อเต๊นท์ผ้าใบ

6

จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก

7

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล

8

จัดซื้อรถจักรยานยนต์

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000

2564
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ

เก้าอี้ จานวน
200 ตัว

40,000

40,000

40,000

จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ

เป้าหมาย

เพื่อใช้ในการทากิจกรรม งาน
ประเพณีต่างๆของทางเทศบาล
และอานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล
เพื่อใช้ในการทากิจกรรม งาน
ประเพณีต่างๆของทางเทศบาล
และอานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล
เพื่อใช้บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆ
ของทางเทศบาล

เต็นท์ จานวน
10 หลัง

กล้องดิจิตอล
1 ตัว

40,000

40,000

40,000

40,000

จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ

เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานอย่างประสิทธิภาพ

รถจักรยานยนต์
จานวน 1 คัน

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ

40,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
มีวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ใน
การจัดกิจกรรมงานต่างๆ
ของทางเทศบาล และ
บริการชุมชน
มีวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ใน
การจัดกิจกรรมงานต่างๆ
ของทางเทศบาล และ
บริการชุมชน
มีวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ใน
การบันทึกภาพกิจกรรม
งานต่างๆของทางเทศบาล
มียานพาหนะเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานให้
ประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
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แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมัญจาคีรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ที่ 6 การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ

1

จัดซื้อโต๊ะทางาน/เก้าอี้ทางาน

โต๊ะ เก้าอี้ทางาน
จานวน 2 ชุด

20,000

20,000

20,000

20,000

2

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค

เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานอย่างประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อจานวนบุคลากร
เพื่อใช้ในงานราชการ การบันทึก
ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล

25,000

25,000

25,000

25,000

จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ

3

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร
ขาว/ดา หรือสี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล

เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์
จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
จานวน 1 เครื่อง

10,000

10,000

10,000

10,000

จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ

4

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้อง
ปฏิบัติงาน

เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานอย่างประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อจานวนบุคลากร

เครื่องปรับอากาศ
จานวน 1 เครื่อง

20,000

20,000

20,000

20,000

จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
มีเครื่องมือ เครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ให้ประสิทธิภาพมากขึ้น
มีเครื่องมือ เครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ให้ประสิทธิภาพมากขึ้น
มีเครื่องมือ เครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ให้ประสิทธิภาพมากขึ้น
มีเครื่องมือ เครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ให้ประสิทธิภาพมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ
15

แบบ ผ. 01
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ที่ 6 การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ

5

จัดซื้อตู้เวชภัณฑ์

6

จัดซื้อรถเข็นขยะ

7

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
สะพาย

8

9

วัตถุประสงค์
เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาดของเทศบาล

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ

ตู้เวชภัณฑ์
จานวน 1 ตู้

5,000

5,000

5,000

5,000

จัดซื้อรถเข็นขยะ
จานวน 4 คัน

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ

75,000

75,000

75,000

จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ

โครงการจัดซื้อรถยนต์กระบะ
บรรทุกขยะแบบเทท้าย ขนาด
1 ตัน

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องตัด
75,000
รักษาความสะอาดของเทศบาล
หญ้าแบบสะพาย
จานวน 5 เครื่อง
เพื่อให้บริการเก็บขยะตามตรอก/ รถยนต์บรรทุก 1,20,000
ซอยได้อย่างทั่วถึง
ขยะแบบเทท้าย
1 คัน

1,20,000

1,20,000

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
ขยะแบบอัดท้าย

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ
เก็บขยะภายในเขตเทศบาลฯ

1,20,000 การปฏิบัติงาน
ขององค์กรมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80
รถยนต์บรรทุก 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 การปฏิบัติงาน
ขยะแบบอัดท้าย
ขององค์กรมี
1 คัน
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีที่เก็บเวชภัณฑ์สาหรับใช้
ในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
การปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
การปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
การให้บริการประชาชนได้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
ประชาชนพึงพอใจ

กอง
สาธารณสุขฯ

การให้บริการประชาชนได้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
ประชาชนพึงพอใจ

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ
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แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมัญจาคีรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ที่ 6 การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานเคหะชุมชน
ที่

โครงการ

1

จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต

2

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2561
(บาท)
45,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
45,000
45,000

2564
(บาท)
45,000

20,000

20,000

20,000

20,000

หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

กองช่าง

จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
อินเวอร์เตอร์

เพื่อใช้สาหรับงานก่อสร้าง และ
ปรับปรุง ซ่อมแซมในงานช่าง
เพื่อใช้สาหรับงานก่อสร้าง และ
ปรับปรุง ซ่อมแซมในงานช่าง

เครื่องตัดคอนกรีต
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง

3

จัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ขนาด 5 KW.

เพื่อใช้สาหรับงานก่อสร้าง และ
ปรับปรุง ซ่อมแซมในงานช่าง

เครื่องกาเนิดไฟฟ้า
จานวน 1 เครื่อง

55,000

55,000

55,000

55,000

จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

กองช่าง

4

จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ A3

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล

จัดซื้อเครื่องพิมพ์สี
จานวน 1 เครื่อง

10,000

10,000

10,000

10,000

จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ

มีเครื่องมือ เครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ให้ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ที่ 6 การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานเคหะชุมชน

ที่

โครงการ

5

โครงการจัดซื้อสว่านโรตารี่ 3
ระบบ พร้อมดอกสว่านครบชุด
โครงการจัดซื้อเครื่องผสม
คอนกรีต

6

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้สาหรับงานก่อสร้าง และ
ปรับปรุง ซ่อมแซมในงานช่าง
เพื่อใช้สาหรับงานก่อสร้าง และ
ปรับปรุง ซ่อมแซมในงานช่าง

เป้าหมาย
เครื่องตัดคอนกรีต
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องตัดคอนกรีต
จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
15,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000

2564
(บาท)
15,000

55,000

55,000

55,000

55,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ
จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ

หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

กองช่าง
กองช่าง
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แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
เทศบาลตาบลมัญจาคีรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ที่ 6 การพัฒนาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานการศึกษา
ที่
1

2

โครงการ
จัดซื้อโทรทัศน์สี (LED TV)
พร้อมติดตั้งจานรับสัญญาณ
ดาวเทียม
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

วัตถุประสงค์
เพื่อบริการประชาชนที่มาใช้
บริการภายในเทศบาลและได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่ทันเหตุการณ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

เป้าหมาย
จัดซื้อโทรทัศน์ LED
จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
2 เครื่อง

2561
(บาท)
15,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000

2564
(บาท)
15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ

20,000

20,00

20,000

จานวนครุภัณฑ์
ที่จัดซื้อ

20,000

หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
เด็กนักเรียนมีสื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสม

กอง
การศึกษา

เพื่ออานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานดูแล
ความสะอาดบริเวณ
ศูนย์เด็กปฐมวัย

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
เทศบาลตาบลมัญจาคีรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1

โครงการอุดหนุนศูนย์
เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา และเสริมศักยภาพการป้องกันและ
เสพติดอาเภอมัญจาคีรี
แก้ไขปัญหายาเสพติดในอาเภอ
มัญจาคีรี

อุดหนุนงบประมาณ
(ศป.ปส.).อาเภอ
มัญจาคีรี
จานวน 1 โครงการ

2

โครงการอุดหนุนภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น

อุดหนุนสานักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น

เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่น

2561
(บาท)
80,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
80,000
80,000

2564
(บาท)
80,000

ตัวชี้วัด
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
จานวนโครงการ สนับสนุน(ศป.ปส).อาเภอ
ที่ดาเนินการ
มัญจาคีรี ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในหมู่บ้าน/ชุมชน

50,000

50,000

50,000

จานวนโครงการ เหล่ากาชาดได้รับการ
ที่ดาเนินการ
สนับสนุนในการ
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน

50,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล

20

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลมัญจาคีรี
ที่

แผนงาน

หมวด

1

สานัก
ปลัดเทศบาล

ครุภัณฑ์

2

สานัก
ปลัดเทศบาล

ครุภัณฑ์

3

สานัก
ปลัดเทศบาล

ครุภัณฑ์

4

สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

ครุภัณฑ์

สานัก
ปลัดเทศบาล

ครุภัณฑ์

5

6

ครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร
เพื่ออานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อตู้เหล็กขนาด 2 บาน
เพื่ออานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ
กระจกบานเลื่อน เพื่ออานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ เพื่ออานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก เพื่อ
อานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
ครุภัณฑ์โฆษณาและ จัดซื้อกล้องดิจิตอล เพื่อเพิ่ม
เผยแพร่
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
2561
3,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
3,000
3,000

2564
3,000

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน
จานวน 2 หลัง

10,000

10,000

10,000

10,000

สานัก
ปลัดเทศบาล

ตู้เก็บเอกสารแบบกระจก
บานเลื่อน 2 หลัง

8,000

8,000

8,000

8,000

สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล
สานัก
ปลัดเทศบาล

เครื่องเคลือบบัตร 1 เครื่อง

เต็นท์ผ้าใบ
จานวน 10 หลัง
เก้าอี้พลาสติก
จานวน 200 ตัว

300,000

300,000

300,000

300,000

40,000

40,000

40,000

40,000

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล จานวน 1 ตัว

40,000

40,000

40,000

40,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

สานัก
ปลัดเทศบาล
21

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลมัญจาคีรี
ที่

แผนงาน

หมวด

7

สานัก
ปลัดเทศบาล

ครุภัณฑ์

8

สาธารณสุข

ครุภัณฑ์

9

สาธารณสุข

ครุภัณฑ์

10

สาธารณสุข

ครุภัณฑ์

11

สาธารณสุข

ครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซื้อรถจักรยานยนต์ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
ครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อโต๊ะทางาน/เก้าอี้ทางาน
เพื่ออานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน
ครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร
คอมพิวเตอร์
ขาว/ดา หรือสี เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
ครุภัณฑ์สานักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อ
อานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานัก
ปลัดเทศบาล

รถจักรยานยนต์
จานวน 1 คัน

50,000

50,000

50,000

50,000

โต๊ะทางาน/เก้าอี้ทางาน
จานวน 2 ชุด

20,000

20,000

20,000

20,000

กองสาธารณสุขฯ

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
จานวน 1 เครื่อง

25,000

25,000

25,000

25,000

กองสาธารณสุขฯ

เครื่องพิมพ์เอกสาร
จานวน 1 เครื่อง

10,000

10,000

10,000

10,000

กองสาธารณสุขฯ

เครื่องปรับอากาศ
จานวน 1 เครื่อง

20,000

20,000

20,000

20,000

กองสาธารณสุขฯ
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แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลมัญจาคีรี
ที่

แผนงาน

หมวด

12

สาธารณสุข

ครุภัณฑ์

13

สาธารณสุข

ครุภัณฑ์

14

สาธารณสุข

ครุภัณฑ์

15

สาธารณสุข

ครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จัดซื้อตู้เวชภัณฑ์ เพื่ออานวย
และการแพทย์ ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานและปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อรถเข็นขยะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
ครุภัณฑ์
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า เพื่อเพิ่ม
คอมพิวเตอร์
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน
รักษาความสะอาดของ
เทศบาล
ครุภัณฑ์
จัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก
ยานพาหนะ
ขยะแบบเทท้าย ขนาด 1 ตัน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด
ของเทศบาล

เป้าหมาย
ตู้เวชภัณฑ์ จานวน 1 หลัง

2561
5,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
5,000
5,000

2564
5,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

รถเข็นขยะ จานวน 4 คัน

30,000

30,000

30,000

30,000

กองสาธารณสุขฯ

เครื่องตัดหญ้า
จานวน 5 เครื่อง

55,000

55,000

55,000

55,000

กองสาธารณสุขฯ

1,200,000

1,200,000

1,200,000

รถยนต์กระบะบรรทุกขยะ
แบบเทท้าย 1 คัน

1,200,000 กองสาธารณสุขฯ
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แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลมัญจาคีรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

16

สาธารณสุข

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ

17

กองช่าง

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

18

กองช่าง

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

19

กองช่าง

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

20

กองช่าง

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบ
อัดท้าย เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงานรักษาความ
สะอาดของเทศบาล
จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
อินเวอร์เตอร์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
ขนาด 5 KW. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ A3
เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

เครื่องตัดคอนกรีต
จานวน 1 เครื่อง

45,000

45,000

45,000

45,000

กองช่าง

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
อินเวอร์เตอร์
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด
5 KW. จานวน 1 เครื่อง

20,000

20,000

20,000

20,000

กองช่าง

55,000

55,000

55,000

55,000

กองช่าง

เครื่องปริ้นเตอร์ A3
จานวน 1 เครื่อง

10,000

10,000

10,000

10,000

กองช่าง

รถยนต์บรรทุกขยะแบบ
อัดท้าย 1 คัน

งบประมาณและที่ผ่านมา

24

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
เทศบาลตาบลมัญจาคีรี
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

21

กองช่าง

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

22

กองช่าง

ครุภัณฑ์

23

กองการศึกษา

ครุภัณฑ์

24

กองการศึกษา

ครุภัณฑ์

วัตถุประสงค์

จัดซื้อสว่านโรตารี่ 3 ระบบ
พร้อมดอกสว่านครบชุด เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อโทรทัศน์ LED

เป้าหมาย
สว่านโรตารี่ 3 ระบบ
พร้อมดอกสว่านครบชุด
จานวน 1 ชุด

15,000

15,000

15,000

15,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

เครื่องผสมคอนกรีต
จานวน 1 เครื่อง

55,000

55,000

55,000

55,000

กองช่าง

โทรทัศน์ LED

15,000

15,000

15,000

15,000

กองการศึกษา

20,000

20,000

20,000

20,000

กองการศึกษา

ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า เพื่อเพิ่ม เครื่องตัดหญ้า
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จานวน 2 เครื่อง

งบประมาณและที่ผ่านมา

25

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เทศบาลตาบลมัญจาคีรี

แบบ ผ. 03

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์เทศบาลตาบลมัญจาคีรี ที่ 4 การพัฒนาเมือง
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. พร้อมวางท่อ
ระบายน้า คสล. และบ่อพักน้า คสล. เพื่อป้องกันน้า
ท่วมบริเวณศูนย์ราชการและตลาดสดเทศบาลตาบล
มัญจาคีรี จานวน 5 สาย 1. ถนนหนาเมือง
(ช่วงถนนบูรพา - ถนนราชดาริห์)
2. ถนนกลางเมือง
(ช่วงถนนบูรพา - ถนนราชดาริห์)
3. ถนนหลักเมือง
(ช่วงถนนบูรพา - ถนนราชดาริห์)
4. ถนนบูรพา
(ช่วงถนนหน้าเมือง กลางเมือง หลังเมือง)
5. ถนนราชดาริห์
(ช่วงถนนหน้าเมือง กลางเมือง หลังเมือง)

เพื่ออานวยความ
สะดวกในการ
คมนาคมของ
ประชาชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้าป้องกันน้า
ท่วม

เป้าหมาย
ก่อสร้างยกระดับ
ถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้า
คสล.พร้อมบ่อ
พักน้า คสล.

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 จานวน
โครงการที่
ก่อสร้าง
ปรับปรุงแล้ว
เสร็จ

หน่วยงานที่
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ รับผิดชอบ
ได้รับ
มีถนนและระบบ
กองช่าง
ระบายน้าที่ได้
มาตรฐาน ช่วย
ป้องกันน้าท่วมใน
เขตเทศบาล
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