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เหตุผลและความจาเป็น
ตามที่ เทศบาลตาบลกุดจับได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 และที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ไปแล้วนั้น เนื่องจาก เทศบาลตาบลกุดจับ มีความจาเป็น
เร่งด่วน ที่จะต้องดาเนินการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชน สถานการณ์ใน พื้นที่ แนวทางและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัย
อานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 กาหนดให้การการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดาริงานพระราชพิธี รัฐพิธีนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้
เป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น สาหรับองค์การบริหาร ส่วนตาบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ ย นแปลง ให้ ส ภาองค์การบริห ารส่วนตาบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่ งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความ
เห็นชอบแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดย เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว และใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบแนวทางในการจัดทา
งบประมาณรายจ่าย เพื่อนาไปสู่การปฏิบั ติงาน ที่เกิดประสิทธิภาพ และเป็นการแก้ไขปัญหาและสนองความ
ต้องการให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลกุดจับ
22 กรกฎาคม 2564

คานา
ตามที่ เทศบาลตาบลกุดจั บ มีภารกิจสาคัญในการพัฒ นาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ รับผิ ดชอบ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕62 และที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ไปแล้วนั้น ทั้งนี้เพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบฯ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
เทศบาลตาบลกุดจับ จึงมีความจาเป็นในการเพิ่มเติม โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ .ศ. 2561 2565) โดยอาศัยอานาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 และ ข้อ 22/1 ดังนั้น เทศบาลตาบลกุดจับ
จึงได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3/2564 และฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2564
ของเทศบาลตาบลกุดจับ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ตามภารกิจและอานาจ
หน้าที่ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจ กรรม ให้มีความสอดคล้ องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และนโยบายรัฐบาล ในการรองรับการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีให้มีความเหมาะสม
ใช้ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนอง ต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตาบลกุดจับ

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01 (โครงการเพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564)
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3 - 51

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล
3 - 37
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
38
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม
มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
39 – 48
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริม
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49
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
50
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชน
51
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.01 (โครงการที่เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2564)
บัญชีโครงการพัฒนา แบบ ผ.02 (โครงการที่เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2564)
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิน่ เทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
จำนวน งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.1 แผนเคหะและชุมชน
8
3,378,000
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
13 5,625,000
91 65,090,000
รวม
13 5,625,000
99 68,468,000
2. กำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1
500,000
2
1,500,000
รวม
1
500,000
2 1,500,000
3. ยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
3
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1
500,000
3,670,000
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข้ง
6
1,400,000
3.3 แผนงานสาธารณสุข
1
50,000
3.4 แผนงานการศึกษา
9
2,740,000
3.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
3
300,000
รวม
1
500,000
22 8,160,000
4. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กำรบริกำร และกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิน่
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3
4,650,000
รวม
3 4,650,000
5. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
5.1 แผนเคหะและชุมชน
2 25,000,000
รวม
2 25,000,000

แบบ ผ.01
รวม 5 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
8
104
112

3,378,000
70,715,000
74,093,000

3
3

2,000,000
2,000,000

4
6
1

4,170,000
1,400,000
50,000

3
23

300,000
8,660,000

3
3

4,650,000
4,650,000

2
2

25,000,000
25,000,000

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 1

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิน่ เทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
จำนวน งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
6. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1
150,000
รวม
1
150,000
รวมทั้งสิ้น
15
6,625,000
129 107,928,000

แบบ ผ.01
รวม 5 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
1
150,000
1
150,000
144 114,553,000

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 2

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.1 แผนงำน เคหะชุมชน (กำรอุดหนุนงบประมำณเพื่อขยำยเขตไฟฟ้ำ และประปำ ฯลฯ)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

2561

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากนานายสวัสดิ์ เพื่อให้ประชาชนมี ระยะทาง
รัตนพลที ถึงสุดเขตเทศบาล บ้านหัวขัว
ไฟฟาใช้ อย่างทั่วถึง 700 ม.
ม.2 ต.เมืองเพีย

-

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนคูดิน
ชลประทาน จากอู่สวน ถึงห้วยแล้ง
บ้านเพีย ม.1 ต.เมืองเพีย

เพื่อให้ประชาชนมี ระยะทาง
ไฟฟาใช้ อย่างทั่วถึง 1,380 ม.

-

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนเลียบคลอง เพื่อให้ประชาชนมี ระยะทาง
ชลประทาน 3R-L (ฝั่งซ้าย) บ้านหัวขัวน้อย ไฟฟาใช้ อย่างทั่วถึง 400 ม.
ม.7 ต.เมืองเพีย

-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2562 2563
2564
-

-

-

2565

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

-

-

-

-

-

กองช่าง

อย่างทั่วถึง

250,000 จานวนครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้

ที่มีไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน

กองช่าง

อย่างทั่วถึง

740,000 จานวนครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้

ที่มีไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

400,000 จานวนครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้

ที่มีไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
-

ผลลัพท์

กองช่าง

อย่างทั่วถึง

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 3

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.1 แผนงำน เคหะชุมชน (กำรอุดหนุนงบประมำณเพื่อขยำยเขตไฟฟ้ำ และประปำ ฯลฯ)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

2561

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยหงษ์ทอง
จากแยกสวนนางหนูนี หงษ์ทอง
ถึงนาผู้หมวดสามารถ ไป่งูเหลือม
บ้านดงเค็ง ม.11 ต.เมืองเพีย

เพื่อให้ประชาชนมี ระยะทาง
ไฟฟาใช้ อย่างทั่วถึง 800 เมตร

-

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยโสนะโชติ
บ้านโนนสาราญ ม.9 ตเมืองเพีย

เพื่อให้ประชาชนมี ระยะทาง
ไฟฟาใช้ อย่างทั่วถึง 115 เมตร

-

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยพูลเพิ่ม
บ้านดงหมากหลอด ม.3 ต.เมืองเพีย

เพื่อให้ประชาชนมี ระยะทาง
ไฟฟาใช้ อย่างทั่วถึง 105 ม.

-

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2562 2563
2564
-

-

-

2565

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

-

-

-

-

-

กองช่าง

อย่างทั่วถึง

105,000 จานวนครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้

ที่มีไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน

กองช่าง

อย่างทั่วถึง

108,000 จานวนครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้

ที่มีไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

850,000 จานวนครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้

ที่มีไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
-

ผลลัพท์

กองช่าง

อย่างทั่วถึง

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 4

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.1 แผนงำน เคหะชุมชน (กำรอุดหนุนงบประมำณเพื่อขยำยเขตไฟฟ้ำ และประปำ ฯลฯ)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

2561

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายเลียบคลอง
ชลประทาน 3R-L (หน้าบริษัท TSA)
บ้านดงหมากหลอด ม.3 ต.เมืองเพีย

เพื่อให้ประชาชนมี ระยะทาง
ไฟฟาใช้ อย่างทั่วถึง 1150 ม.

-

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยหนองผักบุ้ง
จากถนนไชยภัคดี ถึงบ้านครูไฉน บ้านดง
หมากหลอด หมู่ 3

เพื่อให้ประชาชนมี ระยะทาง
ไฟฟาใช้ อย่างทั่วถึง 400 ม.

-

8

รวม

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2562 2563
2564
-

-

2565

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

-

ที่มีไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
-

-

-

-

กองช่าง

อย่างทั่วถึง

300,000 จานวนครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้

-

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

625,000 จานวนครัวเรือน มีไฟฟ้าใช้

-

ที่มีไฟฟ้าใช้
เพิ่มขึ้น ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
-

ผลลัพท์

กองช่าง

อย่างทั่วถึง

3,378,000

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 5

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
1 โครงการปรับปรุงพิวจรจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ถนนเฉลิมพระเกียรติ (หน้าสานักงานเทศบาล
ตาบลกุดจัย

2 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจรแอสฟัล
ติกคอนกรีต
ไป-มา อย่างสะดวก
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
และปลอดภัย
7,000 ตารางเมตร

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ซอยบรมสมภรณ์ 1 บ้านหนองโน ม.2
ต. ไป-มา อย่างสะดวก
กุดจับ
และปลอดภัย
3 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ซอยบรมสมภรณ์ 3 บ้านหนองโน ม.2
ต. ไป-มา อย่างสะดวก
กุดจับ
และปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
4 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยบรมสมภรณ์ 5 บ้านหนองโน ม.2 ต.กุดจับ ไป-มา อย่างสะดวก
และปลอดภัย
5 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ซอยบรมสมภรณ์ 7 บ้านหนองโน ม.2 ต.กุดจับ ไป-มา อย่างสะดวก
และปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
150 ม.
ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
110 ม.
ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
125 ม.
ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
100 ม.

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

260,000

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

-

-

-

-

-

190,000

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

ถนนลาดยาง มีถนนที่ได้
เพิ่มขึ้น
มาตรฐาน

กองช่าง

204,000 ถนนลาดยาง มีถนนที่ได้

กองช่าง

-

มาตรฐาน

225,000 ถนนลาดยาง มีถนนที่ได้

เพิ่มขึ้น
-

หน่วยงำน

2,500,000 ถนนลาดยาง มีถนนที่ได้
เพิ่มขึ้น
มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น
-

ผลลัพท์

-

กองช่าง

มาตรฐาน

ถนนลาดยาง มีถนนที่ได้
เพิ่มขึ้น
มาตรฐาน

กองช่าง

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 6

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
6 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

7

8

9

10

11

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ซอยบรมสมภรณ์ 11 บ้านหนองโน ม.2 ต.กุดจับ ไป-มา อย่างสะดวก
และปลอดภัย
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ซอยบรมสมภรณ์ 13 บ้านหนองไชยวาน ม.1
ไป-มา อย่างสะดวก
ต.กุดจับ
และปลอดภัย
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ซอยบรมสมภรณ์ 15 บ้านหนองไชยวาน ม.1
ไป-มา อย่างสะดวก
ต.กุดจับ
และปลอดภัย
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ซอยบรมสมภรณ์ 17 บ้านหนองไชยวาน ม.1
ไป-มา อย่างสะดวก
ต.กุดจับ
และปลอดภัย
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ซอยบรมสมภรณ์ 19 บ้านหนองแวงคา ม.10
ไป-มา อย่างสะดวก
ต.กุดจับ
และปลอดภัย
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ซอยบรมสมภรณ์ 21 บ้านหนองแวงคา ม.10
ไป-มา อย่างสะดวก
ต.กุดจับ
และปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
150 ม.
ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
180 ม.
ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
210 ม.
ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
180 ม.
ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
195 ม.
ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
227 ม.

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

-

-

-

260,000

-

ถนนลาดยาง มีถนนที่ได้
เพิ่มขึ้น
มาตรฐาน

กองช่าง

-

-

-

302,000

-

ถนนลาดยาง มีถนนที่ได้
เพิ่มขึ้น
มาตรฐาน

กองช่าง

-

-

-

-

344,000 ถนนลาดยาง มีถนนที่ได้

เพิ่มขึ้น
-

-

-

-

-

-

302,000

-

-

-

-

มาตรฐาน

ถนนลาดยาง มีถนนที่ได้
เพิ่มขึ้น
มาตรฐาน

กองช่าง

323,000 ถนนลาดยาง มีถนนที่ได้

กองช่าง

-

เพิ่มขึ้น
-

กองสาธาฯ

มาตรฐาน

367,000 ถนนลาดยาง มีถนนที่ได้

เพิ่มชึ้น

กองช่าง

มาตรฐาน

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 7

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

12 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ซอยบรมสมภรณ์ 23 บ้านหนองแวงคา ม.10
ไป-มา อย่างสะดวก
ต.กุดจับ
และปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนสุข
บ้านดงหมากหลอด ม.3 ต.เมืองเพีย
ไป-มา อย่างสะดวก
และปลอดภัย
14 โครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ บริเวณ เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ศาลปู่ ข้างหนองแวงคา ม.10 ต.กุดจับ
ไป-มา อย่างสะดวก
และปลอดภัย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
70 ม.
ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
200 ม.
พื้นที่ 3,500
ตร.ม.

-

15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมเกลี่ย แต่งเรียบ เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง

-

-

-

-

-

-

-

-

จากสะพานวังหย่างหย่องผ่านนานายสวัสดิ์ รัต
นพลที ถึงสุดเขตเทศบาล บ้านหัวขัว ม.2
ต. เมืองพีย
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสะพานวังหย่าง
หย่องผ่านนานายสวัสดิ์ รัตนพลที ถึงสุดเขต
เทศบาล บ้านหัวขัว ม.2 ต.เมืองพีย

ไป-มา อย่างสะดวก
และปลอดภัย

-

-

-

-

-

-

-

570,000 ถนน คสล.

-

-

-

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

มาตรฐาน
มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

มีลาน
อเนกประสงค์
ที่ได้มาตรฐาน

กองช่าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

2,390,000 ถนนลาดยาง มีถนนที่ได้

กองช่าง

เพิ่มขึ้น
-

ผลลัพท์

108,000 ถนนลาดยาง มีถนนที่ได้

เพิ่มชึ้น

4 ม. ระยะทาง
900 ม.

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง
ไป-มา อย่างสะดวก
4 ม. ระยะทาง
และปลอดภัย
900 ม.

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

2,100,000 พื้นที่

สาธารณะ
ประโยชน์
เพิ่มขึ้น
680,000 ถนนลูกรัง
เพิ่มขึ้น

เพิ่มชึ้น

มาตรฐาน

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 8

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

17 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม ม.2 บ้านหัวขัว เพื่อให้ประชาชน

ม.2 ต.เมืองเพีย

18 โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมประตู หน้าศาลา

ประชาคม ม.2 บ้านหัวขัว ม.2 ต.เมืองเพีย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

เปลี่ยนหลังคา
สามารถใช้สถานที่ทา ศาลาประชาคม
สาธารณะประโยชน์ได้ พร้อมทั้ง
อย่างปลอดภัย
ซ่อมแทรม
โครงสร้างใน
ส่วนที่ชารุด

-

-

-

-

เพื่อดูแลและเก็บรักษา รั้ว พร้อมประตู
ทรัพย์สนิ ส่วนรวม ได้ กว้าง 28 เมตร
สูง 2 เมตร

-

-

-

-

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยข้างบ้านนางวิไล เพื่อให้ประชาชนสัญจร
วรรณ ฉลวยแสง บ้านหัวขัว ม.2 ต.เมืองเพีย
ไป-มา อย่างสะดวก
และปลอดภัย
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากปากทางคลอง
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ชลประทาน บ้านนายคา สุพรหม ถึงนานางบุญ ไป-มา อย่างสะดวก
หลาย พิมดี ม.7 ต.เมืองเพีย
และปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
100 ม.
ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
225 ม.

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

มีอาคาร
สาธารณะ ที่ สาธารณะ ที่
ดีขึ้น
ได้มาตรฐาน

500,000 มีแนวเขตที่

-

-

-

40,000 ถนนลูกรัง

เพิ่มชึ้น
-

-

-

-

635,000 ถนน คสล.

เพิ่มขึ้น

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1,000,000 สถานที่

ชัดเจน

-

ผลลัพท์

กองช่าง

มีรั้วที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 9

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างวัดพัฒนวารี เพื่อให้ประชาชนร

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

ผิวจราจรกว้าง
ต่อจากถนน คสล.เดิม ถึงถนน คสล.หน้าบ้านนาง สัญจรไป-มา อย่าง
4 ม. ระยะทาง
ไพรสูน โสดาวาปี ม.15 ต.เมืองเพีย
สะดวกและปลอดภัย 200 ม.
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกจากถนนไชยา เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง
บารุง 1 จากบ้านนายสนอง สีดาแสง
ไป-มา อย่างสะดวก
4 ม. ระยะทาง
บ้านนางไพรสูน โสดาวาปี ม.15 ต.เมืองเพีย
และปลอดภัย
140 ม.
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากศาลาประชาคม เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง
ม.15 ถึง บ้านนายอ้อย พันธุ บ้านดงมีชัย ม.15 ไป-มา อย่างสะดวก
4 ม. ระยะทาง
ต.เมืองเพีย
และปลอดภัย
100 ม.

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565
-

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

570,000 ถนน คสล.

เพิ่มขึ้น
-

-

-

-

414,000 ถนน คสล.

เพิ่มขึ้น
-

-

-

-

310,000 ถนน คสล.

เพิ่มขึ้น

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 10

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

24 โครงการปรับปรุงถนน ซอยพรสวรรค์ 1 เชื่อมต่อ เพื่อให้ประชาชนสัญจร 1) เสริมท่อ

ถนนซอยน้าแซบ

25 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยวรจิต 9 บ้านหนองโน ม.2 ต.กุดจับ

ไป-มา อย่างสะดวก
และปลอดภัย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565
-

-

-

-

คสล. ศก.1ม.
จานวน 2 ท่อน
2) ขยายถนน
กว้าง1.50ม.
ระยะทาง 7.50
ม. ซ่อมแซม
ถนนที่ชารุด
3) ดาด
คอนกรีตผนัง
คลองทั้ง 2 ด้าน
กว้าง 7.50 สูง
3.00 ม.

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง
ไป-มา อย่างสะดวก
4 ม. ระยะทาง
และปลอดภัย
140 ม.

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

70,000 ถนนมีความ

-

-

-

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

246,000 ถนนลาดยาง มีถนนที่ได้

กองช่าง

กว้างขึ้น

-

ผลลัพท์

เพิ่มขึ้น

มาตรฐาน

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 11

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
26 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

27

28

29

30

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ซอยนาสมยนต์ บ้านหนองโน ม.2 ต.กุดจับ
ไป-มา อย่างสะดวก
และปลอดภัย
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยอัมภวา บ้านดง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
หมากหลอด ม.3 ต.เมืองเพีย
ไป-มา อย่างสะดวก
และปลอดภัย
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนอู่สวน (เลียบ เพื่อให้ประชาชนสัญจร
คลองชลประทาน 3R-L) ต่อจากถนนลาดยางเดิม ไป-มา อย่างสะดวก
ถึงสุดเขตเทศบาล บ้านหัวขัวน้อย ม.7 ต.เมือง และปลอดภัย
เพีย
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนอู่สวน (เลียบ เพื่อให้ประชาชนสัญจร
คลองชลประทาน 3R-L) ต่อจากถนนลาดยางเดิม ไป-มา อย่างสะดวก
ถึงสุดเขตเทศบาล บ้านหัวขัวน้อย ม.7 ต.เมือง และปลอดภัย
เพีย
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหงษ์ทอง (ต่อ เพื่อให้ประชาชนสัญจร
จากถนน คสล.เดิม) ถึงนานางม้วน มุลจิ ันทร์
ไป-มา อย่างสะดวก
บ้านดงเค็ง ม.11 ต.เมืองเพีย
และปลอดภัย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
550 ม.
ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
120 ม.
ผิวจราจรกว้าง
6 ม. ระยะทาง
1,500 ม.

-

ผิวจราจรกว้าง
6 ม. ระยะทาง
1,500 ม.

-

ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
300 ม.

-

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

-

-

-

50,000 ถนนลูกรัง

เพิ่มขึ้น
-

-

-

-

900,000 ถนนลูกรัง

เพิ่มขึ้น

-

-

-

6,350,000 ถนน คสล.

เพิ่มชึ้น

-

-

-

120,000 ถนนลูกรัง

เพิ่มขึ้น

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

820,000 ถนนลาดยาง มีถนนที่ได้

เพิ่มขึ้น
-

ผลลัพท์

กองช่าง

มาตรฐาน
มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 12

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

31 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนเชื่อมซอยหงษ์
ทอง ถึงถนนดงเค็ง-โสกแก บ้านดงเค็ง ม.11
ต.เมืองเพีย
32 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยหงษ์ทอง จาก
แยกสวนนางหนูนี หงษ์ทอง ถึงนาผู้หมวดสามารถ
ไป่งูเหลือม บ้านดงเค็ง ม.11 ต.เมืองเพีย

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไป-มา อย่างสะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไป-มา อย่างสะดวก
และปลอดภัย

33 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยทุ่งโพธิ์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
บ้านดงเค็ง ม.11 ต.เมืองเพีย
ไป-มา อย่างสะดวก
และปลอดภัย
34 โครงการขยายผิวจราจร คสล.ทางแยกจากถนน เพื่อให้ประชาชนสัญจร
สายกุดจับ-ตาลเลียน ลงหน้าร้านเดอะบอย
ไป-มา อย่างสะดวก
พร้อมติดตั้ง GUARD RAIL (แผงกันตกถนน) ม.13 และปลอดภัย
ต.เมืองเพีย
35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนแยกจากซอย

บรมสมภรณ์ 4 บ้านหนองโน ม.2 ต.กุดจับ

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
195 ม.
ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
800 ม.

-

ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
350 ม.
ปริมาณผิว
จราจร 60 ตร.
ม. GUARD
RAIL ยาว 60 ม.

-

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง
ไป-มา อย่างสะดวก
3 ม. ระยะทาง
และปลอดภัย
75 ม.

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

78,000 ถนนลูกรัง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200,000

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

กองช่าง

เพิ่มขึ้น

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

ทางเชื่อม
เพิ่มขึ้น

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

320,000 ถนนลูกรัง

-

140,000 ถนนลูกรัง

-

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

เพิ่มขึ้น

-

หน่วยงำน

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น
-

ผลลัพท์

196,000 ถนน คสล.

เพิ่มชึ้น

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 13

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
36 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายสามแยกจาก

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
300 ม.
ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
360 ม.

-

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง
ไป-มา อย่างสะดวก
4 ม. ระยะทาง
และปลอดภัย
360 ม.

-

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง
คสล. ถนนพุทธนิมิต บ้านโนนสาราญ ม.9 ต.เมือง ไป-มา อย่างสะดวก
4 ม. ระยะทาง
เพีย
และปลอดภัย
700 ม.

-

ซอยร่วมมิตร ไปนา ร.ต.ประยูร ชัยสมบัติ บ้าน
ดงหมากหลอด ม.3 ต.เมืองเพีย
37 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหว่างซอย
สาราญรัตน์วัดอัมพวัน ถึงถนนเลียบคลอง
ชลประทาน 1L 3R-L บ้านเพีย ม.1 ต.เมืองเพีย
38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างซอย

สาราญรัตน์วัดอัมพวัน ถึงถนนเลียบคลอง
ชลประทาน 1L 3R-L บ้านเพีย ม.1 ต.เมืองเพีย
39 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต /

เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไป-มา อย่างสะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ไป-มา อย่างสะดวก
และปลอดภัย

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565
-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

120,000 ถนนลูกรัง

-

-

-

-

-

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

1,050,000 ถนนได้ระดับ มีถนนที่ได้

กองช่าง

144,000 ถนนลูกรัง

1,266,000 ถนน คสล.

เพิ่มชึ้น

-

-

-

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

เพิ่มชึ้น

-

หน่วยงำน

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

เพิ่มชึ้น
-

ผลลัพท์

และ ความ มาตรฐาน
แข็งแรงเพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 14

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

40 โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต / เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขยายผิวจราจร
คสล. ถนนพุทธนิมิต บ้านโนนสาราญ ม.9 ต.เมือง ไป-มา อย่างสะดวก
กว้าง 1 ม. 2
เพีย
และปลอดภัย
ฝั่งถนน
ระยะทาง
1,400 ม.
41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกจากซอย
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง
บรมสมภรณ์ 8 ถึงหนองข่า บ้านหนองไชยวาน ไป-มา อย่างสะดวก
4 ม. ระยะทาง
ม.1 ต.กุดจับ
และปลอดภัย
150 ม.
42 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ทางแยกเข้า ข้าง
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง
บ้านนางสวรรค์ ลุนพิลา เชื่อมต่อถนนคุ้มโสกน้า ไป-มา อย่างสะดวก
4 เมตร
ใส บ้านโนนสาราญ หมู่ 9 ต.เมืองเพีย
และปลอดภัย
ระยะทาง 400
เมตร
43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากซอยชัยชนะ 5 เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง
ตรงไปทิศตะวันตก บ้านโนนเมือง (บริเวณแปลง ไป-มา อย่างสะดวก
4 เมตร
เกษตรเทศบาลตาบลกุดจับ) หมู่ 8 ต.เมืองเพีย และปลอดภัย
ระยะทาง 160
เมตร

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565
-

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

1,050,000 ความกว้าง

ถนนเพิ่มชึ้น

-

-

-

-

450,000 ถนน คสล.

เพิ่มชึ้น
-

-

-

-

162,000 ถนนลูกรัง

เพิ่มขึ้น

-

-

-

-

466,000 ถนน คสล.

เพิ่มชึ้น

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 15

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
44 โครงการปรับเกลี่ยพื้นทางถนนลูกรัง ทางไปบ่อ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง
ขยะเทศบาลตาบลกุดจับ (เขตอบต.สร้างก่อ)
ไป-มา อย่างสะดวก
6 เมตร
และปลอดภัย
ระยะทาง 950
เมตร
45 โครงการซ่อมแซม ขยายสะพานข้ามคลอง
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขยายความ
ชลประทาน 1L 3R-L ไปซอยพรสวรรค์ 1
ไป-มา อย่างสะดวก
กว้างของ
บ้านเพีย ม.1 ต.เมืองเพีย
และปลอดภัย
สะพานข้างละ 1
เมตร
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขยายความ
46 โครงการซ่อมแซม ขยายสะพานข้ามคลอง
ชลประทาน 1L 3R-L ไปซอยพรสวรรค์ 2 บ้าน ไป-มา อย่างสะดวก
กว้างของ
เพีย ม.1 ต.เมืองเพีย
และปลอดภัย
สะพานข้างละ 1
เมตร
47 โครงการซ่อมแซม ขยายสะพานข้ามคลอง
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขยายความ
ชลประทาน 1L 3R-L ทางเข้าวัดอัมพวัน บ้านเพีย ไป-มา อย่างสะดวก
กว้างของ
ม.1 ต.เมืองเพีย
และปลอดภัย
สะพานข้างละ 1
เมตร

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565
-

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

300,000 ผิวถนนที่ดีขึ้น มีถนนที่ได้

กองช่าง

มาตรฐาน

-

-

-

-

550,000 สะพานที่ใช้

มีสะพานที่ได้
สัญจรกว้างขึ้น มาตรฐาน

กองช่าง

-

-

-

-

550,000 สะพานที่ใช้

กองช่าง

-

-

-

-

550,000 ขนาดของ

กองช่าง

มีสะพานที่ได้
สัญจรกว้างขึ้น มาตรฐาน

มีสะพานที่ได้
สะพานกว้าง มาตรฐาน
ขึ้น

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 16

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

48 โครงการซ่อมแซม ขยายสะพานข้ามคลอง

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขยายความ
ชลประทาน บ้านนายอานนท์ ขุนศรี บ้านเพีย ม.1 ไป-มา อย่างสะดวก
กว้างของ
ต.เมืองเพีย
และปลอดภัย
สะพานข้างละ 1
เมตร
เพื่อให้ประชาชนสัญจร ขยายความ
49 โครงการซ่อมแซม ขยายสะพานข้ามคลอง
ชลประทาน LMC. หน้าโรงเรียนภูมิพิชญะ
ไป-มา อย่างสะดวก
กว้างของ
ระหว่าง ม.9 และ ม.11 ต.เมืองเพีย
และปลอดภัย
สะพานข้างละ 1
เมตร

-

-

-

-

550,000 ขนาดของ

กองช่าง

-

-

-

-

550,000 ขนาดของ

กองช่าง

50 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากลานจุดบั้งไฟ

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง
บ้านดงเค็ง ม.11 ต.เมืองเพีย ไปตามลาห้วยหลวง ไป-มา อย่างสะดวก
4 ม. ระยะทาง
ถึงสะพานวังหยางหย่อง บ้านหัวขัว ม.2 ต.เมือง และปลอดภัย
3,000 ม.
เพีย

-

-

-

-

1,200,000 ถนนลูกรัง

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพรสวรรค์ 2 ต่อ เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง

-

จากถนน คสล.เดิม ถึงสะพานข้ามคลอง
ชลประทาน บ้านเพีย ม.1 ต.เมืองเพีย

ไป-มา อย่างสะดวก
และปลอดภัย

4 ม. ระยะทาง
80 ม.

มีสะพานที่ได้
สะพานกว้าง มาตรฐาน
ขึ้น
มีสะพานที่ได้
สะพานกว้าง มาตรฐาน
ขึ้น

เพิ่มชึ้น

-

-

-

250,000 ถนน คสล.

เพิ่มชึ้น

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 17

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง
52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลอง
ชลประทาน LMC. ข้างสานักงาน ทต.กุดจับ ต่อ ไป-มา อย่างสะดวก
4 ม. ระยะทาง
จากถนน คสล.เดิม บ้านโนนเมือง ม.8 ต.เมืองเพีย และปลอดภัย
60 ม.

-

53 โครงการขยายผิวจราจร คสล.สายเลียบคลอง

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง
ไป-มา อย่างสะดวก
เฉลี่ย 4.82 ม.
และปลอดภัย
ระยะทาง180ม.

-

เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง
ไป-มา อย่างสะดวก
4 ม. ระยะทาง
และปลอดภัย
825 ม.

-

55 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล.สายเลียบ เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง
คลองชลประทาน 1L 3R-L บ้านเพีย ม.1
ต. ไป-มา อย่างสะดวก
4 ม. ระยะทาง
เมืองเพีย
และปลอดภัย
100 ม.

-

ชลประทาน LMC. ข้างสานักงาน ทต.กุดจับ ฝั่ง
ติดรั้ว สนง.บ้านโนนเมือง ม.8 ต.เมืองเพีย
54 โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ถนนเลียบคลองชลประทาน 1L 3R-L (สายตรง
ข้ามโลตัสไปถนนดงเค็ง-โสกแก) บ้านเพีย ม.1
ต.เมืองเพีย

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

206,000 ถนน คสล.

-

-

-

-

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

1,205,000 ถนนลาดยาง มีถนนที่ได้

กองช่าง

615,000 ถนน คสล.

เพิ่มชึ้น

-

-

-

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

เพิ่มชึ้น

-

หน่วยงำน

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

เพิ่มชึ้น

-

ผลลัพท์

310,000 ดาเนินการ

ตาม
รายละเอียด
โครงการ

มาตรฐาน

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 18

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

56 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยพูลเพิ่ม บ้านดง เพื่อให้ประชาชนสัญจร ผิวจราจรกว้าง

หมากหลอด ม.3 ต.เมืองเพีย
57

58

59

60

ไป-มา อย่างสะดวก
และปลอดภัย
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพูลเพิ่ม บ้านดง เพื่อให้ประชาชนสัญจร
หมากหลอด ม.3 ต.เมืองเพีย
ไป-มา อย่างสะดวก
และปลอดภัย
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบคลอง
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ชลประทาน 3R-L (หน้าบริษัท TSA) บ้านดง
ไป-มา อย่างสะดวก
หมากหลอด ม.3 ต.เมืองเพีย
และปลอดภัย
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยสารวงษ์ ต่อจาก เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ถนน คสล.เดิม บ้านดงหมากหลอด ม.3
ไป-มา อย่างสะดวก
ต.เมืองเพีย
และปลอดภัย
โครงการซ่อมแซมคอสะพาน ข้ามคลอง
เพื่อให้ประชาชนสัญจร
ชลประทานไปซอยชัยชนะ 4 (หลังโรงเรียนกุดจับ ไป-มา อย่างสะดวก
ประชาสรรค์) บ้านโนนเมือง ม.8 ต.เมืองเพีย
และปลอดภัย

4 ม. ระยะทาง
105 ม.
ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
105 ม.
ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
1150 ม.
ผิวจราจรกว้าง
4 ม. ระยะทาง
670 ม.
เทดาดคอนกรีต
เพิ่มข้างละ 2
เมตร

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565
-

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

42,000 ถนนลูกรัง

เพิ่มชึ้น
-

-

-

-

325,000 ถนน คสล.

เพิ่มชึ้น
-

-

-

-

460,000 ถนนลูกรัง

เพิ่มชึ้น
-

-

-

-

268,000 ถนนลูกรัง

เพิ่มชึ้น
-

-

-

-

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

100,000 ร้อยละความ มีสะพานที่ได้

กองช่าง

พึงพอใจของ มาตรฐาน
ประชาชน

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 19

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
61 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบหนองแวงคา
บ้านหนองแวงคา หมู่ 10 ต.กุดจับ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในยาม
วิกาล

ระยะทาง
1,400 ม.

-

เพื่อให้ประชาชนมี
ประปา ถึง สะพานห้วยหลวงวังหย่างหย่อง บ้าน ความปลอดภัยในยาม
หัวขัว ม.2 ต.เมืองเพีย
วิกาล

ระยะทาง
1,200 ม.

-

ระยะทาง 600
ม.

-

62 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยหลังการ

63 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยน้าแซบ บ้าน

เพีย ม.1 ต.เมืองเพีย

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในยาม
วิกาล

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1,450,000 ร้อยละความ ประชาชนรู้สกึ

กองช่าง

พึงพอใจของ ปลอดภัย และ
ประชาชน
สามารถใช้
สามารถใช้
พื้นที่ได้อย่าง
ปลอดภัย
-

-

-

1,250,000 ร้อยละความ เพื่อความปลอ

กองช่าง

พึงพอใจของ ภัยของ
ประชาชน
ประชาชน
และสะดวกใน
การคมนาคม

-

-

-

650,000 ร้อยละความ มีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

พึงพอใจของ อย่างทั่วถึง
ประชาชน

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 20

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
64 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยศาลา
ประชาคม ม.3 บ้านดงหมากหลอด ม.3 ต.เมือง
เพีย

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในยาม
วิกาล

ระยะทาง 100
ม.

-

เพื่อให้ประชาชนมี
จากบ้านนายบัวเรียน ถึงสุดซอย บ้านโนนสาราญ ความปลอดภัยในยาม
ม.9 ต.เมืองเพีย
วิกาล

ระยะทาง 300
ม.

-

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในยาม
วิกาล

จานวน 3 จุด

-

67 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยยั่งยืน บ้านดง เพื่อให้ประชาชนมี
เค็ง ม.11 ต.เมืองเพีย
ความปลอดภัยในยาม
วิกาล

จานวน 3 จุด

65 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนโสกน้าใส

66 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยวงษ์โพย ถึง

สุดซอย บ้านโนนสาราญ ม.9 ตเมืองเพีย

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

150,000 ร้อยละความ มีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

พึงพอใจของ อย่างทั่วถึง
ประชาชน
-

-

-

350,000 ร้อยละความ มีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

พึงพอใจของ อย่างทั่วถึง
ประชาชน
-

-

-

70,000 ร้อยละความ มีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

พึงพอใจของ อย่างทั่วถึง
ประชาชน
-

-

-

-

70,000 ร้อยละความ มีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

พึงพอใจของ อย่างทั่วถึง
ประชาชน

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 21

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

68 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยหงษ์ทอง จาก เพื่อให้ประชาชนมี

ระยะทาง 350
เมตร

-

ระยะทาง 115
เมตร

-

บ้านนายองอาจ วงค์อนุ ถึงนาอาจารย์นิกร คม
สันต์ บ้านดงเค็ง ม.11 ต.เมืองเพีย

ความปลอดภัยในยาม
วิกาล

69 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยโสนะโชติ บ้าน เพื่อให้ประชาชนมี

โนนสาราญ ม.9 ต.เมืองเพีย

ความปลอดภัยในยาม
วิกาล

-

-

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

400,000 ร้อยละความ มีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

พึงพอใจของ อย่างทั่วถึง
ประชาชน
-

-

-

165,000 ร้อยละความ มีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

พึงพอใจของ อย่างทั่วถึง
ประชาชน

70 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยพรสวรรค์ 2
บ้านเพีย ม.1 ต.เมืองเพีย

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในยาม
วิกาล

ระยะทาง 425
เมตร

-

71 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยเฉลิมพระ

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในยาม
วิกาล

ระยะทาง 650
เมตร

-

เกียรติ 7 บ้านโนนเมือง ม.8 ต.เมืองเพีย

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

-

-

-

475,000 ร้อยละความ มีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

พึงพอใจของ อย่างทั่วถึง
ประชาชน
-

-

-

700,000 ร้อยละความ มีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

พึงพอใจของ อย่างทั่วถึง
ประชาชน

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 22

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

72 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนดงเค็ง -โสกแก เพื่อให้ประชาชนมี

บ้านดงเค็ง ม.11 ต.เมืองเพีย

จานวน 9 จุด

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565
-

-

-

-

ความปลอดภัยในยาม
วิกาล

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

230,000 ร้อยละความ มีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

พึงพอใจของ อย่างทั่วถึง
ประชาชน

73 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนเลียบคลอง เพื่อให้ประชาชนมี
ชลประทาน 1L 3R-L (สายตรงข้ามโลตัสไปถนน ความปลอดภัยในยาม
ดงเค็ง-โสกแก) บ้านเพีย ม.1 ต.เมืองเพีย
วิกาล

ระยะทาง 825
เมตร

-

74 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนรอบทุ่งนามน เพื่อให้ประชาชนมี

ระยะทาง 770
เมตร

-

ฝั่งศูนย์บริการประชาชน ถึงสะพานวังหย่างหย่อง ไฟฟาใช้ อย่างทั่วถึง
บ้านหัวขัว ม.2 ต.เมืองเพีย

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

-

-

-

875,000 ร้อยละความ มีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

พึงพอใจของ อย่างทั่วถึง
ประชาชน
-

-

-

820,000 ร้อยละความ มีไฟฟ้าใช้

กองช่าง

พึงพอใจของ อย่างทั่วถึง
ประชาชน

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 23

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

75 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน ซอยไช เพื่อแก้ไขเรื่องน้าท่วม

ยาบารุง 2 ฝั่งขวา จากบ้านนางบุญชู แผงคา ถึง
สุดเขตเทศบาล บ้านหัวขัว ม.2 ต.เมืองเพีย

ขัง และการระบายน้า
ในชุมชน

รางระบายน้า
ตัวยู 0.50x0.50
ม.ยาว 500 ม.

76 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน ซอย
ลักขณา ต่อจากรางระบายน้าเดิม จนสุดซอย
บ้านหัวขัว ม.2 ต.เมืองเพีย

เพื่อแก้ไขเรื่องน้าท่วม
ขัง และการระบายน้า
ในชุมชน

รางระบายน้า
ตัวยู 0.50x0.50
ม.ยาว 350 ม.

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565
-

-

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

-

-

ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

1,275,000 การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม

เพิ่มขึ้น

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1,800,000 การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม

เพิ่มขึ้น

-

ผลลัพท์

ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองสาธาฯ/
กองช่าง

กองสาธาฯ/
กองช่าง

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 24

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

77 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า พร้อมบ่อพัก หลัง เพื่อแก้ไขเรื่องน้าท่วม

โรงเรียนบ้านหัวขัว บ้านสุขสมบูรณ์ ม.14 ต.เมือง ขัง และการระบายน้า
เพีย
ในชุมชน

78 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า พร้อมบ่อพัก ถนน เพื่อแก้ไขเรื่องน้าท่วม

หนองไชยวาน-คลองส่งน้า จากหน้าบ้านหมอโก๋
ถึงหนองข่า บ้านหนองไชวาน ม.1 ต.กุดจับ

ขัง และการระบายน้า
ในชุมชน

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

ท่อ คสล.ศก.
0.60 ม. ความ
ยาว 350 ม.

-

-

-

ท่อ คสล.ศก.
1.00 ม. ความ
ยาว 250 ม.

-

-

-

1,135,000

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม
เพิ่มขึ้น
ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองสาธาฯ/
กองช่าง

825,000 การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม

กองสาธาฯ/
กองช่าง

-

เพิ่มขึ้น

ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 25

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

79 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน ซอย เพื่อแก้ไขเรื่องน้าท่วม
หนองผักบุ้ง บ้านดงหมากหลอด ม.3 ต.เมืองเพีย ขัง และการระบายน้า
ในชุมชน

รางระบายน้า
ตัวยู 0.30x0.50
ม.ยาว 350 ม.

-

80 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน ถนน

รางระบายน้า
ตัวยู 0.30x0.50
ม.ยาว 350 ม.

-

โรงฆ่าสัตว์-คลองส่งน้า ฝั่งการไฟฟ้า ถึง Box
Culvert เดิม บ้านโนนสาราญ ม.9 ต.เมืองเพีย

เพื่อแก้ไขเรื่องน้าท่วม
ขัง และการระบายน้า
ในชุมชน

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

-

-

ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

1,170,000 การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม

เพิ่มขึ้น

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1,170,000 การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม

เพิ่มขึ้น

-

ผลลัพท์

ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองสาธาฯ/
กองช่าง

กองสาธาฯ/
กองช่าง

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 26

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
81 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน ซอย

สามัคคี ฝั่งทิศใต้ ต่อจากรางระบายน้าเดิม ถึง
ซอยครูบุญ บ้านโนนสาราญ ม.9 ต.เมืองเพีย

82 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน ซอย
ยั่งยืน ต่อจากรางระบายน้าเดิม ถึงคลอง
ชลประทาน บ้านดงเค็ง ม.11 ต.เมืองเพีย

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

เพื่อแก้ไขเรื่องน้าท่วม
ขัง และการระบายน้า
ในชุมชน

รางระบายน้า
ตัวยู 0.30x0.50
ม.ยาว 130 ม.

-

เพื่อแก้ไขเรื่องน้าท่วม
ขัง และการระบายน้า
ในชุมชน

รางระบายน้า
ยาว 250 ม.

-

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

-

-

ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

850,000 การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม

เพิ่มขึ้น

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

466,000 การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม

เพิ่มขึ้น

-

ผลลัพท์

ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองสาธาฯ/
กองช่าง

กองสาธาฯ/
กองช่าง

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 27

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

83 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน ซอย

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

เพื่อแก้ไขเรื่องน้าท่วม
ขัง และการระบายน้า
ในชุมชน

รางระบายน้า
ตัวยู 0.40x0.50
ม.ยาว 215 ม.

-

เพื่อแก้ไขเรื่องน้าท่วม
บรมสมภรณ์ 4 ฝั่งทิศตะวันตก บ้านหนองโน ม.2 ขัง และการระบายน้า
ต.กุดจับ
ในชุมชน

รางระบายน้า
ตัวยู 0.30x0.50
ม.ยาว 130 ม.

-

บรมสมภรณ์ 15 ฝั่งทิศตะวันออก
หนองไชยวาน ม.1 ต.กุดจับ

บ้าน

84 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน ซอย

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

-

-

ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

466,000 การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม

เพิ่มขึ้น

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

738,000 การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม

เพิ่มขึ้น

-

ผลลัพท์

ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองสาธาฯ/
กองช่าง

กองสาธาฯ/
กองช่าง

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 28

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

85 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า พร้อมบ่อพัก ถนน เพื่อแก้ไขเรื่องน้าท่วม
เชื่อมระหว่าง ซอยสาราญ รัตน์วัดอัมพวัน ถึงถนน ขัง และการระบายน้า
เลียบคลองชลประทาน 1L 3R-L ม.1 ต.เมืองเพีย ในชุมชน

ท่อ คสล.ศก.
1.00 ม. ความ
ยาว 180 ม.

-

86 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า พร้อมบ่อพัก ซอย เพื่อแก้ไขเรื่องน้าท่วม

ท่อ คสล.ศก.
1.00 ม. ความ
ยาว 110 ม.

-

สาราญรัตน์วัดอัมพวัน ต่อจากบ่อพักเดิม ถึงทาง ขัง และการระบายน้า
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2263 ม.1 ต.เมืองเพีย ในชุมชน

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

-

-

ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

400,000 การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม

เพิ่มขึ้น

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

608,000 การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม

เพิ่มขึ้น

-

ผลลัพท์

ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองสาธาฯ/
กองช่าง

กองสาธาฯ/
กองช่าง

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 29

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

87 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน ถนน

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

เพื่อแก้ไขเรื่องน้าท่วม
พุทธนิมิต (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านโนนสาราญ ม.9 ขัง และการระบายน้า
ต.เมืองเพีย
ในชุมชน

วางท่อ คสล.
ศก. 0.4 ม.
พร้อมบ่อพัก
และขยายผิว
จราจร คสล.
กว้าง 1 ม. ยาว
700 ม.

-

88 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน ถนน เพื่อแก้ไขเรื่องน้าท่วม
พุทธนิมิต (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านโนนสาราญ ม.9 ขัง และการระบายน้า
ต.เมืองเพีย
ในชุมชน

วางท่อ คสล.
ศก. 0.4 ม.
พร้อมบ่อพัก
และขยายผิว
จราจร คสล.
กว้าง 1 ม. ยาว
700 ม.

-

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

-

-

ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

2,300,000 การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม

เพิ่มขึ้น

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

2,300,000 การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม

เพิ่มขึ้น

-

ผลลัพท์

ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองสาธาฯ/
กองช่าง

กองสาธาฯ/
กองช่าง

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 30

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
89 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน โสนะ

โชติ บ้านโนนสาราญ ม.9 ต.เมืองเพีย

90 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน ซอย

เฉลิมพระเกียรติ 7 (ซ.ศาลาประชาคม ม.8) ฝั่ง
หอพักจารุวรรณ บ้านโนนเมือง ม.8 ต.เมืองเพีย

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

เพื่อแก้ไขเรื่องน้าท่วม
ขัง และการระบายน้า
ในชุมชน

รางระบายน้า
ตัวยู 0.30x0.50
ม.ยาว 115 ม.

-

เพื่อแก้ไขเรื่องน้าท่วม
ขัง และการระบายน้า
ในชุมชน

รางระบายน้า
ตัวยู 0.30x0.50
ม.ยาว 250 ม.

-

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

-

-

ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

850,000 การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม

เพิ่มขึ้น

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

418,000 การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม

เพิ่มขึ้น

-

ผลลัพท์

ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองสาธาฯ/
กองช่าง

กองสาธาฯ/
กองช่าง

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 31

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

91 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน ซอย เพื่อแก้ไขเรื่องน้าท่วม
เฉลิมพระเกียรติ 9 บ้านโนนเมือง ม.8 ต.เมืองเพีย ขัง และการระบายน้า
ในชุมชน

รางระบายน้า
ตัวยู ( 2 ฝั่ง
ถนน)
0.30x0.50 ม.
ยาว 350 ม.

-

92 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน ซอย

รางระบายน้า
ตัวยู 0.40x0.50
ม.ยาว 200 ม.

-

เพื่อแก้ไขเรื่องน้าท่วม
เฉลิมพระเกียรติ 6 ต่อจากรางระบายน้าเดิม บ้าน ขัง และการระบายน้า
โนนเมือง ม.8 ต.เมืองเพีย
ในชุมชน

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

-

-

ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

750,000 การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม

เพิ่มขึ้น

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1,170,000 การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม

เพิ่มขึ้น

-

ผลลัพท์

ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองสาธาฯ/
กองช่าง

กองสาธาฯ/
กองช่าง

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 32

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
93 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้าในชุมชน สาย

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

รางระบายน้า
ตัวยู 0.40x0.50
ม.ยาว 100 ม.

-

แยกจากซอยบรมสมภรณ์ 13 (หน้าบ้าน นาย
สว่าง วงษา) บ้านหนองไชยวาน ม.1 ต.กุดจับ

เพื่อแก้ไขเรื่องน้าท่วม
ขัง และการระบายน้า
ในชุมชน

94 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า พร้อมบ่อพัก
ถนนวรจิต ข้ามแยกหน้าบ้านนายทองใบ เกษ
สว่าง บ้านหนองโน ม.2 ต.กุดจับ

เพื่อแก้ไขเรื่องน้าท่วม
ขัง และการระบายน้า
ในชุมชน

ท่อ คสล. ศก.
0.60 เมตร
ความยาว 15 ม.

-

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

-

-

ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

200,000 การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม

เพิ่มขึ้น

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

370,000 การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม

เพิ่มขึ้น

-

ผลลัพท์

ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองสาธาฯ/
กองช่าง

กองสาธาฯ/
กองช่าง

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 33

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

95 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้า พร้อมบ่อพักน้า

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วม ระยะทาง 460
สายเลียบคลองชลประทาน LMC จากบ้านพักครู ขังบ้านเรือนประชาชน เมตร ขนาดท่อ
(ข้างกศน.กุดจับ) ถึงห้วยขุมข้าว
ศก. 1 เมตร

96 โครงการ ปรับปรุงคลองระบายน้าเส้นคูดิน

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วม ร่องระบายน้า
ชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้า ขังบ้านเรือนประชาชน กว้าง 5 เมตร
ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ
ลึกประมาณ 2.5
เมตร ระยะทาง
800 เมตร

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565
-

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

-

-

500,000

-

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1,500,000 การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม

เพิ่มขึ้น

-

ผลลัพท์

ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

การระบายน้า ปัญหาน้าท่วม
เพิ่มขึ้น
ขังลดลง
ประชาชน
สามารถใช้ทาง
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองสาธาฯ/
กองช่าง

กองสาธาฯ/
กองช่าง

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 34

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

97 โครงการปรับปรุงหอถังน้าประปาพร้อมจัดซื้อถัง เพื่อให้ประชาชน
น้าประปาเพิ่ม จานวน 8 ถัง บ้านหนองโน ม.2 สามารถใช้น้าได้ปกติ
ต.กุดจับ
และใช้น้าได้อย่างทั่วถึง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ
98 โครงการปรับปรุงระบบประปาของหมู่บ้าน ให้มี เพื่อเพิ่มแรงดัน
แรงดันน้าสูงขึ้น บ้านหนองไชยวาน ม.1 ต.กุดจับ น้าประปา

ปรับปรุงระบบ
ประปาพร้อม
จัดซื้อถังประปา
เพิ่มจานวน 8 ถัง

-

ปรับปรุงหอถัง
น้าประปา
พร้อมอุปกรณ์
เพิ่มแรงดันน้า

-

99 โครงการก่อสร้างตู้ตรวจการ สี่แยกบ้านเพีย หมู่ เป็นอาคารสาหรับ

อาคารขนาด
4x4 เมตร

-

1 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

เจ้าหน้าที่ รักษาความ
ปลอดภัย บริเวณจุด
เสี่ยง

-

-

-

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

1,000,000 การใช้

น้าประปา
เพิมขึ้น

-

-

-

1,000,000 การใช้

น้าประปา
เพิมขึ้น

-

-

-

500,000 ตู้ตรวจการ

จานวน 1 ตู้

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีน้า
ใช้เพื่ออุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ประชาชนมีน้า
ใช้เพื่ออุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 35

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

100

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน เพื่อการคมนาคมที่
หมู่บ้าน ซอยกุดน้าเค็ม บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2 ต.
สะดวกและปลอดภัย
เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
ของประชาชน

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 185
เมตร หนา 0.15
เมตร ปริมาณ
ผิวไม่น้อยกว่า
747 ตารางเมตร

-

-

-

500,000

-

ได้ถนน คสล. มีถนนที่ได้
เพิ่มขึ้น
มาตรฐาน

กองช่าง

101

โครงการกอสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ถนน เพื่อการคมนาคมที่
คูดินชลประทาน (ต่อจากถนน คสล. สายเดิม)
สะดวกและปลอดภัย
จนสุดสาย ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
ของประชาชน

ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 517
เมตร หนา 0.15
เมตร หนา
0.15 เมตร
ปริมาณ ผิวไม่
น้อยกว่า 2,105
ตารางเมตร

-

-

-

1,156,000

-

ได้ถนน คสล. มีถนนที่ได้
เพิ่มขึ้น
มาตรฐาน

กองช่าง

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 36

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1. ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสำกล
1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

102

โครงการปรับปรุงรางระบายน้า ซอยบรมสมภรณ์ เพื่อการคมนาคมที่
9 ทั้ง 2 ข้างทาง (เนื่องจากการสร้างถนน ปี
สะดวกและปลอดภัย
2564 ที่ผา่ นมาทาให้ ระดับถนนสูงกว่าราง
ของประชาชน
ระบายน้าเดิม จึงต้องปรับปรุงรางระบายน้าให้มี
ความสูงเท่าถนน สามารถสัญจรได้ตามปกติ )

รางระบายน้า
รูปตัวยู ขนาด
0.4 x 0.5
ระยะทาง 112
เมตร x 2

-

-

-

103

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้า สานักงาน
เทศบาลตาบลกุดจับ

เพื่อให้ได้ระบบระบาย
น้าที่สามารถรองรับต่อ
การใช้งาน ของ
พนักงานและ ประชาชน

วางท่อ คสล.
ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.40
เมตร พร้อมบ่อ
พัก ระยะทาง
200 เมตร

-

-

-

104

โครงการปรับปรุงระบบระบายน้า สานักงาน
เทศบาลตาบลกุดจับ

เพื่อให้ประชาชน
สามารถเดินทางได้
อย่างสะดวก และ
ปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง
1,200 เมตร

-

-

-

-

##

รวม

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

-

ความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร
100%

มีร่องระบาย
น้าที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

300,000

-

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
และพนักงาน

ได้ระบบ
ระบายน้าที่
สามารถ
รองรับการใช้
งานของ
ประชาชนได้

กองช่าง

-

320,000

-

ถนนลูกรัง
เพิ่มขึ้น

มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

-

5,625,000

65,090,000

200,000

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 37

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ
แบบผ.02
ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 2 กำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 2 กำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
2. ยุทธศำสตร์ ที่ 2 กำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
1 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น ลาห้วยลี่

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

เพื่อแก้ไขเรื่องน้าท่วมขัง ระบบฝายกั้นน้า คสล.
และการระบายน้าใน กว้าง 15 เมตร ความสูง
ชุมชน รวมทั้งกักเก็บน้า 4 เมตร
เพื่อการเกษตร

-

-

-

เพื่อให้ประชาชน
เสริมผิว คสล. ถนน
รถยนต์ รอบสานักงานเทศบาลตาบลกุด สะดวกในการมาติดต่อ ด้านหลังอาคาร และ
จับ พร้อมปรับปรุงระบบระบบระบายน้า ประสานงาน
เสริมผิวลานจอดรถ
บ้านโนนเมือง ต.เมืองเพีย
ข้างอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ หนา 0.10
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,800 ตารางเมตร
พร้อมปรับปรุงระบบ
ระบายน้าเสีย หลัง
อาคารสานักงาน

-

-

-

(สุดคลอง บ้านนางสุพรรณ คาคูนา)
บ้านดงหมากหลอด ม.3 ต.เมืองเพีย
2 โครงการปรับปรุงถนนและลานจอด

1

วัตถุประสงค์

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2562 2563
2564

รวม

-

500,000

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,000,000 ลาน คสล.

-

-

500,000

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

500,000 ก่อสร้างตาม มีน้าใช้เพื่อ
ราย ละเอียด การเกษตรและ
โครงการ
อุปโภคได้เพียงพอ

เพิ่มขึ้น

-

ผลลัพท์

มีลาน
อเนกประสงค์ ที
ได้มาตรฐาน

กองช่าง

กองช่าง

1,500,000

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 38

ก.
ข.
3.

1

2

3

4

1

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม่ เติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพือ่ สร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตพือ่ สร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพือ่ สร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
3.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
งบประมำณ
ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
ผลลัพท์
หน่วยงำน
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563
2564
2565
(KPI)
(ผลผลิตของโครงกำร)
ที่คำดว่ำจะได้รับ
รับผิดชอบ
500,000 ร้อยละความพึง
โครงการก่อสร้างหอประปา เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก หอประปาขนาด 4x4 เมตร สูง 4
นักเรียนและผู้ใช้
กองการศึกษา
พอใจของประชาชน น้า ได้ใช้น้าที่
เล็กและโรงเรียนอนุบาล เมตร
เทศบาลตาบลกุดจับ
สะอาด
3,000,000 ตลาดสดเพิ่มขึ้น
โครงการปรับปรุงตลาดสด
เพื่อความสะดวกของ
ปรับระบบพื้น ละการระบายน้า
มีตลาดที่ได้
กองช่าง
บ้านหนองโน บ้านหนองโน ม. ประชาชน ที่มาขาย
พร้อมทั้งก่อสร้างแนว กันแดด
มาตรฐาน
2 ต.กุดจับ
สินค้าและประชาชน
สาหรับวางสินค้า
ที่มาจับจ่ายสินค้า
500,000
โครงการก่อสร้างลาน คสล. เพื่อความสะดวกของ
ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ก่อสร้าง
จานวนประชาชน จานวนประชาชน
กองช่าง
อเนกประสงค์ พร้อมร่อง
ประชาชน ที่มาขาย
430 ตารางเมตร พร้อมราง
ที่มาจับจ่ายสินค้า ที่มาจับจ่ายสินค้า
ระบายน้า ตลาดสดเทศบาล สินค้าและประชาชน
ระบายน้า
ที่ตลาด
ที่ตลาดเพิ่มขึ้น
ตาบลกุดจับบ้านเพีย ม.1 ต. ที่มาจับจ่ายสินค้า
เมืองเพีย
170,000 ร้อยละความพึง
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนมีความ จานวน 6 จุด
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
กองช่าง
ทางเข้าตลาดสดเทศบาล
ปลอดภัยในยามวิกาล
พอใจของประชาชน ทั่วถึง
ตาบลกุดจับ บ้านเพีย ม.1 ต.
เมืองเพีย
รวม

-

-

-

500,000

3,670,000

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 39

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิน่ เทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
3. ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
3.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
1 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว พร้อม

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

เพื่อให้หอกระจายข่าว ปรับปรุงหอกระจายข่าว
ขยายเสากระจายเสียง 4 จุด ศาลา
สามารถใช้ได้อย่างปกติ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
ประชาคม ม.2 บ้านหนองโน ม.2 ต.กุดจับ และมีประสิทธิภาพ
พร้อมขยายเสากระจาย
เสียงภายในชุมชน
ประมาณ 4 จุด
2 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว ศาลา
เพื่อให้หอกระจายข่าว ปรับปรุงหอกระจายข่าว
ประชาคม ม.1 บ้านหนองไชยวาน ม.1 ต. สามารถใช้ได้อย่างปกติ ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
กุดจับ
และมีประสิทธิภาพ
พร้อมขยายเสากระจาย
เสียงภายในชุมชน
ประมาณ 4 - 5 จุด
3 โครงการส่งเสริมพัฒนาสตรีเทศบาลตาบล 1. เพื่อส่งเสริมการมี
สตรี หรือผูท้ ี่สนใจ ในเขต
กุดจับ
ส่วนของสตรีในการ
เทศบาลตาบลกุดจับ ทั้ง
พัฒนาท้องถิ่น
13 ชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมบทบาท
สตรี ในการทากิจกรรม
ทางสังคม

2561

2562

-

-

งบประมำณ
2563
2564
-

-

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 การกระจาย

ข่าวทั่วถึง

-

-

-

-

700,000 การกระจาย

ข่าวทั่วถึง

-

-

-

-

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ
มีหอกระจาย
ข่าวที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

มีหอกระจาย
ข่าวที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

50,000 ร้อยละความ กลุม่ เป้าหมายมี

พึงพอใจของ บทบาทในการ
ประชาชน
พัฒนาท้องถิ่น

กอง
สวัสดิการฯ

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 40

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิน่ เทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
3. ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
3.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
4 โครงการอบรมอาชีพผูส้ งู อายุ ในเขต

เทศบาลตาบลกุดจับ

5 โครงการอบรมอาชีพ ให้กับผูว้ ่างงาน

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

2562
-

1. เพื่อพัฒนาทักษะ
ผูส้ งู อายุ
2. เพื่อให้ผสู้ งู อายุมี
อาชีพเสริม
3. เพื่อให้ผสู้ งู อายุเห็น
คุณค่าในตัวเอง

ผูส้ งู อายุในเขตเทศบาล
ตาบลกุดจับ

-

1. เพื่อพัฒนาทักษะผู้
ว่างงานหรือผูท้ ี่สนใจ
2. เพื่อให้ประชาชนมี
ทางเลือกในการหา
รายได้เพิ่มขึ้น

ผูว้ ่างงานหรือประชาชนผู้
ที่สนใจในเขตเทศบาล
ตาบลกุดจับ

-

งบประมำณ
2563
2564
-

-

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ

50,000 ร้อยละความ กลุม่ เป้าหมาย

พึงพอใจของ ได้รับการพัฒนา
ประชาชน
และมีความสุข

-

-

-

หน่วยงำน

50,000 ร้อยละความ กลุม่ เป้าหมาย

พึงพอใจของ ได้รับการพัฒนา
ประชาชน
และมีความสุข

กอง
สวัสดิการฯ

กอง
สวัสดิการฯ

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 41

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แบบ ผ.02
แผนพัฒนำท้องถิน่ เทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
3. ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
3.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
6 โครงการออกหน่วยบรรเทาทุกข์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบรรเทาทุกข์
ผูป้ ระสบภัยพิบัติฯ การให้การสงเคราะห์ ผูป้ ระสบภัยพิบัติใน
และการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูป้ ่วย พื้นที่อ.กุดจับ
ติดเตียง ผูส้ งู อายุ ผูพ้ ิการและผูด้ ้อยโอกาส 2. เพื่อให้การสังคม
ในเขตพื้นที่ อ.กุดจับ ประจาปีงบประมาณ สงเคราะห์แก่ราษฎรที่
2565 (อุดหนุน)
ประสบความทุกข์ยาก
เดือดร้อน และ
ผูด้ ้อยโอกาสที่ยังไม่ได้
รับการช่วยเหลือ จาก
หน่วยงานอื่น ตามความ
จาเป็นในพื้นที่อาเภอกุด
จับ

6

รวม

(ผลผลิตของโครงกำร)
ประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลกุดจับ (อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
สภากาชาดไทย)

2561

2562

-

-

งบประมำณ
2563
2564
-

2565

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ

50,000 ร้อยละความ ความเดือดร้อน

พึงพอใจของ ของประชาชน
ประชาชน
ลดลง

-

-

-

-

หน่วยงำน

กอง
สวัสดิการฯ

1,400,000

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 42

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
3. ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
3.3 แผนงำนสำธำรณสุข (งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น)
งบประมำณ
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงกำร)
1 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุม 1. เพื่อลดอัตราการป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออก
โรคไข้เลือดออก
2. เพื่อกาจัดแหล่
เพาะพันธุ์ยุงลายและ
กาจัดลูกน้ายุงลาย
3. เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
การควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและ
เหมาะสม
4.เพื่อให้ประชาชนเกิด
พฤติกรรมในการทาลาย
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

1

รวม

บ้านเรือนประชาชน ใน
เขตเทศบาลตาบลกุดจับ
จานวน 13 หมู่บ้าน
ทั้งหมด 3,882 ครัวเรือน
รวมถึง วัด โรงเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์
ราชการต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลตาบลกุดจับ

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000 ร้อยละของ

ประชาชนที่
ติด
ไข้เลือดออก
ลดลง

-

-

-

-

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ

รับผิดชอบ

ประชาชนในเขต
เทศบาล
ปลอดภัยในโรค
ไข้เลือดออก

กองสาธาฯ

50,000

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 43

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
3. ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
3.4 แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ)
ตัวชีว้ ัด
งบประมำณ
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
วัตถุประสงค์
(KPI)
2565
(ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564
1 โครงการเปิดอาคารเรียนโรงเรียน
30,000 บุคคลกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อความเป็นสิริ คณะผู้บริหาร ครู
อนุบาลเทศบาลตาบลกุดจับ
มงคลในการเปิดใช้ บุคลากร ผู้ปกครอง
เข้าร่วมโครงการกว่า
อาคารเรียนใหม่ นักเรียน และนักเรียน
70%

ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน
2 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ เพื่อให้เด็ก
ดูแลความปลอดภัยในการ รับ-ส่ง ผู้ปกครองและ ครู
เด็กปฐมวัย
ผู้ดูแลเด็ก ได้
ระมัดระวังและ
ทราบวิธีการตรวจ
ความปลอดภัยของ
เด็ก ในการเดินทาง
ไป-กลับโรงเรียน

-

-

-

-

20,000 บุคคลกลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการกว่า
80%

ผลลัพท์
หน่วยงำน
ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ
สร้างขวัญกาลังใจ กองการศึกษา
ในการเรียน และ
สร้างความเชื่อมัน
สาหรับประชาชน
และผู้ปกครอง
เด็กนักเรียนได้รับ
ความปลอดภัย

กองการศึกษา

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 44

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
3. ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
3.4 แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ)
ตัวชีว้ ัด
งบประมำณ
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
วัตถุประสงค์
(KPI)
2565
(ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564
ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน 20,000 บุคคลกลุ่มเป้าหมาย
3 โครงการส่งสริมกรใส่หมวกนิรภัยของ เพื่อให้เด็ก
เด็กปฐมวัย
ตระหนักถึง
เข้าร่วมโครงการกว่า
ความสาคัญในการ
80%
ใส่หมวกนิรภัย
4 โครงการป้องกันเด็กจมน้า ในเด็ก
เพื่อให้เด็กมีทักษะ ผู้ปกครอง ครูและนักเรียน 20,000 บุคคลกลุ่มเป้าหมาย
ปฐมวัย
ในการว่ายน้า และ
เข้าร่วมโครงการกว่า
การเอาตัวรอดจาก
80%
อุบัติเหตุทางน้า
5 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)

ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้ำนหนองไชยวำน

เพื่อจัดหาอาหาร
เสริม (นม) ให้แก่
เด็กนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองไชยวาน

-

-

-

-

300,000 จานวนเด็กที่ได้รับ
อาหารเสริม (นม)

ผลลัพท์
หน่วยงำน
ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ
เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา
ความปลอดภัย

เด็กนักเรียนได้รับ
ความปลอดภัย

กองการศึกษา

เด็กมีอาหารเสริม
(นม) ดื่มเพื่อบารุง
ร่างกาย

กองการศึกษา
(ตามบันทึก
กองการศึกษา
อด 62405/95
ลว. 20 ก.ค.
64)

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 45

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
3. ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
3.4 แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ)
ตัวชีว้ ัด
งบประมำณ
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
วัตถุประสงค์
(KPI)
2565
(ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564
เพื่อจัดหาอาหาร นักเรียนโรงเรียนบ้านเพีย
1,500,000 จานวนเด็กที่ได้รับ
6 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให้แก่เด็กนักเรียน
เสริม (นม) ให้แก่ มิตรภาพที่ 138
อาหารเสริม (นม)
โรงเรียนอนุบำลบ้ำนเพียมิตรภำพที่ เด็กนักเรียน
138

7 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให้แก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้ำนหัวขัว

เพื่อจัดหาอาหาร
เสริม (นม) ให้แก่
เด็กนักเรียน

นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวขัว

-

-

-

-

300,000 จานวนเด็กที่ได้รับ
อาหารเสริม (นม)

ผลลัพท์
หน่วยงำน
ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ
เด็กมีอาหารเสริม กองการศึกษา
(นม) ดื่มเพื่อบารุง (ตามบันทึก
กองการศึกษา
ร่างกาย

อด 62405/95
ลว. 20 ก.ค.
64)

เด็กมีอาหารเสริม
(นม) ดื่มเพื่อบารุง
ร่างกาย

กองการศึกษา
(ตามบันทึก
กองการศึกษา
อด 62405/95
ลว. 20 ก.ค.
64)

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 46

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
3. ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
3.4 แผนงำนกำรศึกษำ (งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ)
ตัวชีว้ ัด
งบประมำณ
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
วัตถุประสงค์
(KPI)
2565
(ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564
8 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
เพื่อจัดหาอาหาร นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
300,000 จานวนเด็กที่ได้รับ
ให้แก่เด็กนักเรียน
เสริม (นม) ให้แก่ เทศบาลตาบลกุดจับ
อาหารเสริม (นม)
โรงเรียนอนุบำลเทศบำลตำบลกุดจับ เด็กนักเรียน

9 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให้แก่เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

9

รวม

เพื่อจัดหาอาหาร
เสริม (นม) ให้แก่
เด็กนักเรียน

นักเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

-

-

-

-

-

-

-

-

250,000 จานวนเด็กที่ได้รับ
อาหารเสริม (นม)

ผลลัพท์
หน่วยงำน
ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ
เด็กมีอาหารเสริม กองการศึกษา
(นม) ดื่มเพื่อบารุง (ตามบันทึก
กองการศึกษา
ร่างกาย

อด 62405/95
ลว. 20 ก.ค.
64)

เด็กมีอาหารเสริม
(นม) ดื่มเพื่อบารุง
ร่างกาย

กองการศึกษา
(ตามบันทึก
กองการศึกษา
อด 62405/95
ลว. 20 ก.ค.
64)

2,740,000

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 47

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม

ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
3. ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
3.5 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
งบประมำณ
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
วัตถุประสงค์
2561 2562 2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงกำร)
1 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ชุมชนเมืองเพีย

2 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ชุมชนหนองโนไชยวาน

3 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

ชุมชนบ้านหัวขัว

3

รวม

เพื่อส่งเสริมการ
แข่งขันกฬาฟุตบอลให้
เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด ส่งเสริมการออก
กาลังกาย
เพื่อส่งเสริมการ
แข่งขันกฬาฟุตบอลให้
เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด ส่งเสริมการออก
กาลังกาย
เพื่อส่งเสริมการ
แข่งขันกฬาฟุตบอลให้
เยาวชนห่างไกลยาเสพ
ติด ส่งเสริมการออก
กาลังกาย

เยาวชนและประชนทั่วไป
ในชุมชนเมืองเพีย

-

เยาวชนและประชนทั่วไป
ในชุมชนหนองโนไชวาน

-

เยาวชนและประชนทั่วไป
ในชุมชนบ้านหัวขัว

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

70% เข้าร่วม
โครงการ

-

-

70% เข้าร่วม
โครงการ

-

-

-

-

กองการศึกษา

สุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด

100,000 เยาวชนในชุมชนกว่า เยาวชน มี

-

กองการศึกษา

สุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด

100,000 เยาวชนในชุมชนกว่า เยาวชน มี

-

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ

100,000 เยาวชนในชุมชนกว่า เยาวชน มี

-

70% เข้าร่วม
โครงการ

-

ผลลัพท์

กองการศึกษา

สุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด

300,000

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 48

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 4 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กำรบริกำร และกำรส่งเสริมปศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ ที่ 4 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กำรบริกำร และกำรส่งเสริมปศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
4. ยุทธศำสตร์ ที่ 4 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กำรบริกำร และกำรส่งเสริมปศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
4.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองแวงคา เพื่อใช้ Landmark ของ ก่อสร้างท่าเทียบเรือ หรือ

บ้านหนองแวงคา ม.10 ต.กุดจับ

2 โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

บ้านหนองแวงคา เป็นที่
จัดกิจกรรมสาธารณะ
เช่นการออกกาลังกาย
งานลอยกระทง หรือ
กิจกรรมต่างๆ เป็น

เพื่อปรับปรุงซุ้มเฉลิม
เทศบาลตาบลกุดจับ ถนนเฉลิมพระเกียรติ พระเกียรติให้มีความ
สวยงาม
3 โครงการปรับปรุงทางเดินสวนสาธารณะ เพื่อให้ประชาชน
(สระหลวง)
สามารถใช้ทากิจกรรม
สาธารณะได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

1

รวม

งบประมำณ
2561 2562 2563 2564
-

-

-

2565

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2,500,000 สถานที่

แพลอยน้า พร้อมทั้งปลูก
ต้นไม้ พร้อมทั้งปรับพื้นที่
ให้สามารถใช้ทากิจกรรม
สาธารณะได้

สาธารณะ
เพิ่มขึ้น

งานไฟเบอร์กล๊าสพร้อม
ไฟส่องสว่าง

-

-

-

เสริมผิว แอสฟัลต์ตกิ คอ
นกรีต ทางเท้า รอบสระ
หลวง ความหนา 0.04
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,500 ตารางเมตร

-

-

-

-

-

-

-

750,000 ซุ้มที่

สมบูรณ์
สวยงาม
1,400,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

-

-

ผลลัพท์

แบบ ผ.02

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ
มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

ซุ้มสวยงามและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

4,650,000

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 49

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 5 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 5 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
5. ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
5.1 แผนงำนเคหะและชุมชน (งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล, งำนบำบัดน้ำเสีย)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
1 โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อบาบัดน้าเสียลง

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นพื้นที่ก่อสร้าง
ระบบบาบัด น้าเสีย

พื้นที่สาธารณะ (ห้วยแล้ง) บ้านเพีย ม.1
ต.กุดจับ
2 โครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อทาเป็นสถานที่ทิ้ง เพื่อเป็นบ่อขยะ
ขยะของเขตเทศบาลตาบลกุดจับ (ที่ดิน
นอกเขตเทศบาลตาบลกุดจับ)
2

รวม

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ (บำท)
2561 2562 2563
2564
2565

จานวน 5 ไร่

-

-

-

-

จานวน 70 ไร่

-

-

-

-

-

-

-

แบบ ผ.02

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

5,000,000 สถานที่

ผลลัพท์

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

มีสถานที่บาบัด
บาบัดน้าเสีย น้าเสียที่ได้
มาตรฐาน
20,000,000 บ่อขยะของ มีบ่อขยะที่ได้
เทศบาล
มาตรฐาน
ตาบลกุดจับ

-

หน่วยงำน

กองสาธาฯ

กองสาธาฯ

25,000,000

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 50

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นเทศบำลตำบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 6 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน
6. ยุทธศำสตร์ ที่ 6 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชำชน
6.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ (งำนก่อสร้ำง)
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ
1 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ซอย

หนองผักบุ้ง บ้านดงหมากหลอด ม.3
ต.เมืองเพีย
1

รวม

วัตถุประสงค์
เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรของ
ประชาชน

(ผลผลิตของโครงกำร)
สารวจจุดเสี่ยงพร้อมทั้ง
ติดตั้งไฟจราจร

2561
-

งบประมำณ
2562 2563
2564
-

-

2565

แบบ ผ.02

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

-

-

-

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ รับผิดชอบ

150,000 ร้อยละของ ประชาชน

-

อุบัติเหตุ
ลดลง
-

ผลลัพท์

สามารถสัญจร
ไปมาได้อย่าง
ปลอดภัย

สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

150,000

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 51

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2564
โครงกำรที่เปลี่ยนแปลง
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)
โครงกำร
(บำท)
3. ยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3
4,250,000
รวม
3
4,250,000
รวมโครงกำรที่เปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น
3
4,250,000

แบบ ผ.01

รวม 5 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
3
3
3

4,250,000
4,250,000
4,250,000

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 52

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แบบ ผ.01

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2564

เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
3. ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
3.1 แผนงำนกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

2562

งบประมำณ
2563 2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ

รับผิดชอบ

โครงกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
1 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านหนองโนไชยวาน (อุดหนุน)

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รบั สารอาหารที่
ครบถ้วน

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง
โนไชยวาน

-

-

-

-

650,000 จานวนนักเรียน

นักเรียนทุกคน
ได้รบั สารอาหารที่
ครบถ้วน

กองการศึกษา
(ตามบันทึกกอง
การศึกษา อด
62405/95 ลว.
20 ก.ค. 64)

2 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านเพียมิตรภาพที่ 138 (อุดหนุน)

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รบั สารอาหารที่
ครบถ้วน

นักเรียนโรงเรียนบ้านเพีย
มิตรภาพที่ 138

-

-

-

-

3,000,000 จานวนนักเรียน

นักเรียนทุกคน
ได้รบั สารอาหารที่
ครบถ้วน

กองการศึกษา
(ตามบันทึกกอง
การศึกษา อด
62405/95 ลว.
20 ก.ค. 64)

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 53

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แบบ ผ.01

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2564

เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัด ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
3. ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒธรรม
3.1 แผนงำนกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
โครงกำร/กิจกรรม/ที่มำ

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงกำร)

2561

2562

งบประมำณ
2563 2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพท์

หน่วยงำน

ที่คำดว่ำจะได้รับ

รับผิดชอบ

นักเรียนทุกคน
ได้รบั สารอาหารที่
ครบถ้วน

กองการศึกษา
(ตามบันทึกกอง
การศึกษา อด
62405/95 ลว.
20 ก.ค. 64)

โครงกำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านหัวขัว (อุดหนุน)

รวม

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รบั สารอาหารที่
ครบถ้วน

นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวขัว

-

-

-

-

-

-

-

600,000 จานวนนักเรียน

-

4,250,000

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 54

บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
แผนงำน
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์
5. แผนเคหะชุมชน
6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
7. แผนงานสาธารณสุข
รวมทั้งสิ้น

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

ปี 2565
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
1
51,000
5
700,000
1
3,000
1
980,000
1
66,000
2
934,000
1
1,070,000
12
3,804,000

แบบ ผ.01
(ผ.03)
รวม 5 ปี
จำนวน
งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
1
51,000
5
700,000
1
3,000
1
980,000
1
66,000
2
934,000
1
1,070,000
12
2,734,000

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 55

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ที่

แผนงำน

หมวด

1
1.1

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

วัตถุประสงค์

เป้ำหมำย

บริหำรงำนทั่วไป
เพื่อใช้ในการบริการประชาชน รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 CC แบบ
ออกเก็บภาษี และกิจการอื่นๆ เกียร์อัตโนมัติ
เพื่อความรวดเร็วและทันต่อ
ความต้องการของประชาชน

รวมครุภัณฑ์แผนงานบริหารทั่วไป 1 รายการ
2
2.1
ครุภัณฑ์
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
คอมพิวเตอร์หรือ ภายในหมู่บ้าน
อิเล็กทรอนิกส์
2.2
ครุภัณฑ์
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
คอมพิวเตอร์หรือ ภายในหมู่บ้าน
อิเล็กทรอนิกส์
2.3
ครุภัณฑ์
1. เพื่อใช้ในการป้องกันและ
ยานพาหนะและ บรรเทาสาธารภัย
ขนส่ง
2. เพื่อช่วยเหลือและเข้าถึง
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

แบบ ผ.03

2561

2562

2563

2564

-

-

-

-

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
กล้อง CCTV ครอบคลุมพื้นที่ บ้านหัว
ขัวน้อย ม.7 ตาบลเมืองเพีย

-

-

-

2565

51,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

51,000

-

-

-

700,000 สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

กล้องวงจรปิด CCTV ครอบคลุมพื้นที่
บ้านหนองไชยวาน ม.1 ต.กุดจับ

-

-

-

-

500,000 สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

โครงการจัดซื้อจักรยานยนต์เครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า 150 CC 4 จังหวะ พร้อม
อุปกรณ์กู้ภัย จานวน 2 เครื่อง (คันละ
12,5000)

-

-

-

-

250,000 สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 56

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ที่

แผนงำน
2.4

หมวด
ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย
2. เพื่อช่วยเหลือและเข้าถึง
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
2.5
ครุภัณฑ์
1. เพื่อใช้ในการป้องกันและ
ยานพาหนะและ บรรเทาสาธารภัย
ขนส่ง
2. เพื่อช่วยเหลือและเข้าถึง
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
รวมครุภัณฑ์แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 รายการ
3
3.1
ครุภัณฑ์สานักงาน เพื่อใช้ปรับอากาศและระบาย
อากาศ ให้เหมาะสาหรับการ
เรียนรู้ของนักเรียน ที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
กุดจับ
รวมครุภัณฑ์แผนงานการศึกษา 1 รายการ

เป้ำหมำย

แบบ ผ.03

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

จัดซื้ออากาศยานตรวจการณ์ไร้คนขับ
พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ตรวจสอบ พื้นที่
ประสบภัยและถ่ายมุมสูง จานวน 1
เครื่อง

-

-

-

-

50,000 สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

ยานยนต์กู้ภัย เคลื่อนที่เร็ว บนผิวน้า
(Jet Ski) เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 30
แรงม้า

-

-

-

-

500,000 สานักปลัดฯ
(งานป้องกันฯ)

-

-

-

-

700,000

-

-

-

-

แผนงำนกำรศึกษำ
พัดลมเพดาน ขนาด 16 นิ้ว จานวน 2
ตัว ตัวละ 1,500 บาท

-

-

-

-

2565

3,000 กองการศึกษา

3,000

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 57

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ที่

แผนงำน

หมวด

วัตถุประสงค์

4
4.1

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

1.เพื่อให้มีเครื่องมือใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้มี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม
3. เพื่อสามารถ
เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

แบบ ผ.03

เป้ำหมำย

2561

2562

2563

2564

แผนงำนสังคมสงเครำะห์
รถยนต์ที่นั่งส่วนกลาง

-

-

-

-

รวมครุภัณฑ์แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 รายการ
5
แผนงำนเคหะและชุมชน
5.1
ครุภัณฑ์งานบ้าน เพื่อใช้ตัดหญ้า ดูแลพื้นที่รกร้าง เครื่องตัดหญ้า
งานครัว
ให้สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอ

-

รวมครุภัณฑ์แผนงานเคหะและชุมชน 1 รายการ
6
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
6.1
รถดั๊มเปอร์
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง
6.2
รถบรรทุก (ดีเซล)
ครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง และ
ยานพาหนะและ ขนส่งในกิจการงานของกองช่าง
ขนส่ง
รวมครุภัณฑ์แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 รายการ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

980,000 กองสวัสดิการ
สังคมฯ

66,000

กองช่าง

66,000
-

-

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

980,000
-

-

2565

80,000
854,000

กองช่าง
กองช่าง

934,000

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 58

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2564
เทศบำลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธำนี
ที่

แผนงำน

หมวด

วัตถุประสงค์

7
7.1

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

เพื่อใช้รับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินและ
ผู้ป่วยโควิด

รวมครุภัณฑ์แผนงานสาธารณสุข 1 รายการ
รวมทุกแผนงำน 12 รำยกำร

เป้ำหมำย
แผนงำนสำธำรณสุข
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ากว่า 2,400
CC หรือกาลังรถยนต์ ไม่ต่ากว่า 110
กิโลวัตต์
เป็นเงินจำนวน

-

แบบ ผ.03

2561

2562

2563

2564

-

-

-

-

-

-

-

2565

1,070,000

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธาฯ

1,070,000
3,804,000

แผนพัฒนาท ้องถิน
่ เทศบาลตาบลกุดจับ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิม
่ เติม ครัง้ ที่ 3/2564 และเปลีย
่ นแปลงครัง้ ที่ 2/2564 หน ้าที่ 59

ภาคผนวก
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