ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาเริก
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
------------------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 (3) ให้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง เมื่อได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นแล้ว
ประกอบกับความเห็นชอบของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลนาเริก เสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเริก โดยร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1 ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเริก ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจาปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

(นายกิตติ ระจิตดารงค์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาเริก

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

องค์การบริหารส่วนตาบลนาเริก
อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

คานา
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาเริก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเริกไปแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเริก ได้รับแจ้งข้อมูลปัญหา ความต้องการแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมจากพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ต้องการให้แก้ไขปัญหาและพัฒนาให้ดีขึ้นโดยเร่งด่วน ซึ่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ได้รับแจ้งมาแล้วปรากฏว่าไม่ได้บรรจุ อยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเริกแต่อย่างใด คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลนาเริก จึงได้รวบรวมข้อมูลและนามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาเริก โดยดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดังนี้
ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นและประชาคมท้อ งถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี ที่
เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป”
โครงการที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการมีแผนงาน/โครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อประโยชน์ของประชาชนและตอบสนองต่อ
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ และนาไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตาบลนาเริกในภาพรวมให้
ได้มากที่สุด โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดชลบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตามภารกิจและอานาจหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป

สารบัญ
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แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเริก อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ยุทธศาสตร์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
รวม 4 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
17
4,207,000
17
4,207,000
รวม 17
4,207,000
17
4,207,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.1 แผนงานการศึกษา
1
200,000
1
200,000
1
200,000
1
200,000
4
800,000
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
2.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม 1
200,000
1
200,000
1
200,000
1
200,000
4
800,000

1

ยุทธศาสตร์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
รวม 4 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
3.2 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
3.3 แผนงานสาธารณสุข
1
200,000
1
200,000
1
200,000
1
200,000
4
800,000
3.4 แผนงานงบกลาง
รวม 1
200,000
1
200,000
1
200,000
1
200,000
4
800,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
รวม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม

2

ยุทธศาสตร์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
รวม 4 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
1
160,000
1
160,000
1
160,000
1
160,000
4
640,000
ของชุมชน
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม 1
160,000
1
160,000
1
160,000
1
160,000
4
640,000
รวมทั้งสิน้
20
4,767,000
3
560,000
3
560,000
3
560,000 29
6,447,000

3

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเริก อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มคี ุณภาพโดยการจัดบริหารสังคมให้มคี ุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและนันทนการ
# แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
ตัวชี้วัด
ผลทีค่ าดว่า
หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการวันเฉลิม
เพือ่ แสดงออกถึงความ จัดกิจกรรมวันเฉลิม
200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนได้แสดง สานักปลัด
พระชนมพรรษา
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ พระชนมพรรษาฯ
ร้อยละ 90 แสดง ออกถึงความจงรัก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 28 กรกฎาคม ของทุกปี
ออกถึงความจงรัก ภักดีต่อสถาบัน
มหาวชิราลงกรณ
ภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนาและ
บดินทรเทพยวรางกูร
พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์
รวม 1 โครงการ
200,000 200,000 200,000 200,000

4

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเริก อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคูเ่ ศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
# แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
2564
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการป้องกันและ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ย เพือ่ จ่ายเป็นค่ายาและ 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของสุนขั
ควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า ในการดาเนินการป้องกัน เวชภัณฑ์ เช่น
และแมวที่ได้รับ
และควบคุมโรค
ค่าวัคซีนพิษสุนขั บ้า
การฉีดวัคซีน
พิษสุนขั บ้าในเขตพื้นที่ ค่าวัสดุการแพทย์
ตาบลนาเริก
ค่าใบรับรองการฉีด
วัคซีน เครื่องหมาย
ประจาตัวสัตว์ ฯลฯ
รวมถึงการปฏิบตั ิตาม
แนวทางการดาเนิน

ผลที่คาดว่า
หน่วยงาน
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
การระบาดของ
โรคพิษสุนขั บ้า
ในเขตพื้นที่ตาบล
นาเริกลดลง

สานักงาน
ปลัด

งานป้องกันและควบคุม

5

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชีว้ ัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โรคพิษสุนขั บ้าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รวม 1 โครงการ

200,000

200,000

200,000

200,000

6

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1
ส้าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต้าบลนาเริก อ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้้าเพื่อรองรับการการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
# แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ)
2561
2562
2563 2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อก่อสร้างถนน
โดยทาการก่อสร้างถนน
381,000
- ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับ
กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
80 มีถนนที่
ความสะดวกและ
สายบ้านดอนไร่ ซอย 10 หมูท่ ี่ 1 บ้านดอนไร่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว
ปลอดภัยสาหรับ ปลอดภัยในการ
และเพื่อการคมนาคม 130 เมตร หนา 0.15
หมูท่ ี่ 1 บ้านดอนไร่
ใช้ในการคมนาคม คมนาคม
ที่สะดวกและปลอดภัย เมตร คิดเป็นพื้นที่ดาเนิน
การไม่น้อยกว่า 520
ตารางเมตร พร้อมปรับแต่ง
ไหล่ทาง ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนตาบลนาเริก
พร้อมป้ายโครงการมาตรฐาน

เหล็ก 1 ป้าย

7

ที่

โครงการ

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายจุ้ม
หมูท่ ี่ 4 บ้านเนิน

วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายจุ้ม
หมูท่ ี่ 4 และเพื่อการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โดยทาการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
120 เมตร หนา 0.15
เมตร คิดเป็นพื้นที่ดาเนิน
การไม่น้อยกว่า 480

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
2561
2562
2563 2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
372,000
- ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับ
กองช่าง
80 มีถนนที่
ความสะดวกและ
ปลอดภัยสาหรับ ปลอดภัยในการ
ใช้ในการคมนาคม คมนาคม

ตารางเมตร พร้อมปรับแต่ง
ไหล่ทาง ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนตาบลนาเริก
พร้อมป้ายโครงการมาตรฐาน

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยคลองตาสร้อย
หมูท่ ี่ 5 บ้านหนองผักปอด

เหล็ก 1 ป้าย
เพื่อก่อสร้างถนน
โดยทาการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ซอยคลองตาสร้อย
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
หมูท่ ี่ 5 และเพื่อการ 160 เมตร หนา 0.15
คมนาคมที่สะดวกและ เมตร คิดเป็นพื้นที่ดาเนิน
ปลอดภัย
การไม่น้อยกว่า 640

498,000

-

-

-

ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับ
80 มีถนนที่
ความสะดวกและ
ปลอดภัยสาหรับ ปลอดภัยในการ
ใช้ในการคมนาคม คมนาคม

กองช่าง

ตารางเมตร พร้อมปรับแต่ง
ไหล่ทาง ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนตาบลนาเริก
พร้อมป้ายโครงการมาตรฐาน

เหล็ก 1 ป้าย

8

ที่

โครงการ

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ่อหลวง หมูท่ ี่ 6
บ้านยาง

วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ่อหลวง หมูท่ ี่ 6
บ้านยาง และเพื่อการ
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โดยทาการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
100 เมตร หนา 0.15
เมตร คิดเป็นพื้นที่ดาเนิน
การไม่น้อยกว่า 400

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
2561
2562
2563 2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
321,000
- ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับ
กองช่าง
80 มีถนนที่
ความสะดวกและ
ปลอดภัยสาหรับ ปลอดภัยในการ
ใช้ในการคมนาคม คมนาคม

ตารางเมตร พร้อมปรับแต่ง
ไหล่ทาง ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนตาบลนาเริก
พร้อมป้ายโครงการมาตรฐาน

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเนินค้อ ซอย 7
หมูท่ ี่ 7 บ้านเนินค้อ

เหล็ก 1 ป้าย
เพื่อก่อสร้างถนน
โดยทาการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
สายเนินค้อ ซอย 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว
หมูท่ ี่ 7 บ้านเนินค้อ 160 เมตร หนา 0.15
และเพื่อการคมนาคมที่ เมตร คิดเป็นพื้นที่ดาเนิน
สะดวกและปลอดภัย การไม่น้อยกว่า 640

498,000

-

-

-

ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับ
80 มีถนนที่
ความสะดวกและ
ปลอดภัยสาหรับ ปลอดภัยในการ
ใช้ในการคมนาคม คมนาคม

กองช่าง

ตารางเมตร พร้อมปรับแต่ง
ไหล่ทาง ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนตาบลนาเริก
พร้อมป้ายโครงการมาตรฐาน

เหล็ก 1 ป้าย

9

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อก่อสร้างถนน
โดยทาการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ซอยเข้าบ้านนายสันทรัตน์ ซอยเข้าบ้าน
กว้าง 3.50 เมตร ยาว
หมูท่ ี่ 10 บ้านเนินแร่ นายสันทรัตน์ หมูท่ ี่ 10 74 เมตร หนา 0.15
และเพื่อการคมนาคมที่ เมตร คิดเป็นพื้นที่ดาเนิน
สะดวกและปลอดภัย การไม่น้อยกว่า 259

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
2561
2562
2563 2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
199,000
- ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับ
กองช่าง
80 มีถนนที่
ความสะดวกและ
ปลอดภัยสาหรับ ปลอดภัยในการ
ใช้ในการคมนาคม คมนาคม

ตารางเมตร พร้อมปรับแต่ง
ไหล่ทาง ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนตาบลนาเริก
พร้อมป้ายโครงการมาตรฐาน

เหล็ก 1 ป้าย
7 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อก่อสร้างถนน
โดยทาการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ซอยบ้านนายฟีน ขากา ซอยบ้านนายฟีน ขากา กว้าง 4.00 เมตร ยาว
หมูท่ ี่ 12 บ้านเกาะกลาง หมูท่ ี 12 และเพื่อการ 136 เมตร หนา 0.15
คมนาคมที่สะดวกและ เมตร คิดเป็นพื้นที่ดาเนิน
ปลอดภัย
การไม่น้อยกว่า 544

424,000

-

-

-

ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับ
80 มีถนนที่
ความสะดวกและ
ปลอดภัยสาหรับ ปลอดภัยในการ
ใช้ในการคมนาคม คมนาคม

กองช่าง

ตารางเมตร พร้อมปรับแต่ง
ไหล่ทาง ตามแบบองค์การ

บริหารส่วนตาบลนาเริก
พร้อมป้ายโครงการมาตรฐาน

เหล็ก 1 ป้าย

10

ที่

โครงการ

8 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอพนัสนิคมในการ
ขยายเขตระบบจาหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ
ซอย 10 หมูท่ ี่ 1

วัตถุประสงค์

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ระบบจาหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โดยทาการขยายเขต
ระบบจาหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอย 10
หมูท่ ี่ 1 บ้านดอนไร่

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
2561
2562
2563 2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
35,000
- ประชาชนร้อยละ ประชาชนมี
กองช่าง
80 มีความ
คุณภาพชีวติ ที่
ปลอดภัยในชีวติ ดีขึ้น
และทรัพย์สินและ
มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ขึ้น

บ้านดอนไร่ ตาบลนาเริก

อาเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี

9 โครงการติดตั้งมิเตอร์ เพื่อขยายเขตระบบ
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า จาหน่ายไฟฟ้าสาหรับ
บริเวณประปาหมูบ่ ้าน การผลิตน้าประปา
หมูท่ ี่ 3 บ้านหนองกะพง หมูบ่ ้าน
10 โครงการอุดหนุนการ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ระบบจาหน่ายไฟฟ้า
อาเภอพนัสนิคมในการ สาธารณะและเพื่อ
ขยายเขตระบบจาหน่าย ความปลอดภัยในชีวติ
ไฟฟ้าสาธารณะ
และทรัพย์สิน
ซอยบ้านนางวรรณา

โดยทาการติดตั้งมิเตอร์
พร้อมและหม้อแปลงขนาด
60 KV พร้อมตู้จาหน่าย
ไฟฟ้า (MDB) และอุปกรณ์
โดยทาการขยายเขต
ระบบจาหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอยบ้าน
นางวรรณา หมูท่ ี่ 2
บ้านเนินสาโรง

300,000

-

-

-

ประชาชนร้อยละ ประชาชนมี
80 มีคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวติ ที่
ที่ดีขึ้น
ดีขึ้น

กองช่าง

80,000

-

-

-

ประชาชนร้อยละ ประชาชนมี
80 มีความ
คุณภาพชีวติ ที่
ปลอดภัยในชีวติ ดีขึ้น
และทรัพย์สินและ
มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ขึ้น

กองช่าง

หมูท่ ี่ 2 บ้านเนินสาโรง

ตาบลนาเริก อาเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

11

ที่

โครงการ

11 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอพนัสนิคมในการ
ขยายเขตระบบจาหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ
ซอย 3 เชื่อมซอย 4

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ระบบจาหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

โดยทาการขยายเขต
ระบบจาหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอย 3
เชื่อมซอย 4 หมูท่ ี่ 2
บ้านเนินสาโรง

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ระบบจาหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

โดยทาการขยายเขต
ระบบจาหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอยบ้าน
นายตา หมูท่ ี่ 5
บ้านหนองผักปอด

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
2561
2562
2563 2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
100,000
- ประชาชนร้อยละ ประชาชนมี
กองช่าง
80 มีความ
คุณภาพชีวติ ที่
ปลอดภัยในชีวติ ดีขึ้น
และทรัพย์สินและ
มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ขึ้น

หมูท่ ี่ 2 บ้านเนินสาโรง

ตาบลนาเริก อาเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

12 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอพนัสนิคมในการ
ขยายเขตระบบจาหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยบ้านนายตา หมูท่ ี่ 5

20,000

-

-

-

ประชาชนร้อยละ ประชาชนมี
80 มีความ
คุณภาพชีวติ ที่
ปลอดภัยในชีวติ ดีขึ้น
และทรัพย์สินและ
มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ขึ้น

กองช่าง

บ้านหนองผักปอด

ตาบลนาเริก อาเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

12

ที่

โครงการ

13 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอพนัสนิคมในการ
ขยายเขตระบบจาหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณแยกบ้านผู้ใหญ่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ระบบจาหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

โดยทาการขยายเขต
ระบบจาหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณแยกบ้าน
ผู้ใหญ่เฮงถึงศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ ี่ 6 บ้านยาง

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ระบบจาหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะและเพื่อ
ความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

โดยทาการขยายเขต
ระบบจาหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณประปา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
2561
2562
2563 2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
90,000
- ประชาชนร้อยละ ประชาชนมี
กองช่าง
80 มีความ
คุณภาพชีวติ ที่
ปลอดภัยในชีวติ ดีขึ้น
และทรัพย์สินและ
มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ขึ้น

เฮ็งถึงศาลาอเนกประสงค์

หมูท่ ี่ 6 บ้านยาง
ตาบลนาเริก อาเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

14 โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อาเภอพนัสนิคมในการ
ขยายเขตระบบจาหน่าย
ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา
หมูบ่ ้าน บริเวณฝาย

หมูบ่ ้าน บริเวณฝาย หมูท่ ี่ 8

บ้านดอนกอก

74,000

-

-

-

ประชาชนร้อยละ ประชาชนมี
80 มีความ
คุณภาพชีวติ ที่
ปลอดภัยในชีวติ ดีขึ้น
และทรัพย์สินและ
มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ขึ้น

กองช่าง

หมูท่ ี่ 8 บ้านดอนกอก

ตาบลนาเริก อาเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

13

ที่

โครงการ

15 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ ี่ 8
บ้านดอนกอก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้า โดยทาการก่อสร้างราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ ี่ 8 บ้านดอนกอก ขนาดปากกว้าง 2.00 เมตร
และเพื่อให้ประชาชน ลึก 2.30 เมตร ก้นร่องกว้าง

มีน้าใช้สาหรับประกอบ 2.00 เมตร ยาว 70 เมตร
อาชีพ
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเริก พร้อม
ป้ายโครงการมาตรฐาน
เหล็ก 1 ป้าย
16 โครงการติดตั้งกระจก เพื่อสนับสนุนงานป้องกัน บริเวณจุดเสี่ยงในเขตพื้นที่
โค้งนูนพร้อมเสาเหล็กและ และบรรเทาสาธารณภัย ตาบลนาเริก จานวน
ตอหม้อ บริเวณจุดเสี่ยง และเพื่อเพิ่มความปลอดภั7ยจุด
ในเขตพื้นที่ อบต.นาเริก ในชีวติ และทรัพย์สิน
ของประชาชน
17 โครงการติดตั้งสัญญาณ เพื่อสนับสนุนงานป้องกัน บริเวณจุดเสี่ยงในเขตพื้นที่
ไฟกระพริบพร้อมเสาเหล็ก และบรรเทาสาธารณภัย ตาบลนาเริก จานวน
และฐานตอหม้อ บริเวณ และเพื่อเพิ่มความปลอดภั13ย จุด
จุดเสี่ยงในเขตพื้นที่
ในชีวติ และทรัพย์สิน
อบต.นาเริก
ของประชาชน
รวม 17 โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
2561
2562
2563 2564
(KPI)
จะได้รบั
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
499,000
- ปัญหาน้าท่วมขัง ลดปัญหาน้า
กองช่าง
ในพื้นที่ลดลง ท่วมขัง
ร้อยละ 80

56,000

260,000

4,207,000

-

-

-

-

-

-

-

-

ประชาชนร้อละ
90 มีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น
ประชาชนร้อละ
90 มีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนมีความ

กองช่าง

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

ประชาชนมีความ

กองช่าง

ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน

-

14

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเริก อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ก. ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 6 พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพโดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
#1.1แผนงานสร้
แผนงานเคหะและชุ
างความเข้มชน
แข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีว้ ัด
ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอุดหนุน
เพื่อพัฒนาหมูบ่ า้ นให้ อุดหนุนคณะกรรมการ 160,000 160,000 160,000 160,000 หมูบ่ า้ น ร้อยละ หมูบ่ า้ นในเขต สานักงานปลัด
คณะกรรมการหมูบ่ า้ น มีการทางานสอดคล้อง หมูบ่ า้ น 15 หมูบ่ า้ น
100 ได้รับ
ตาบลนาเริก
, 15 หมูบ่ า้ น
กับองค์การบริหารส่วน ในการจัดกิจกรรม
งบประมาณในการ มีความเข้มแข็ง
ตาบล
ทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์
จัดกิจกรรมที่เป็น
ในหมูบ่ า้ น จานวน
สาธารณประโยชน์
15 หมูบ่ า้ น

รวม 1 โครงการ

160,000

160,000

160,000

160,000

15

แบบ ผ. 08
บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลง ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเริก อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ที่

แผนงาน

หมวด

1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

2 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

3 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้สาหรับการ
ปฏิบตั ิงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเริก
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เพื่อใช้สาหรับการ
ปฏิบตั ิงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเริก
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้สาหรับการ
เผยแพร่
ปฏิบตั ิงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเริก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
พัดลมติดผนัง ขนาด
ขนาด 24 นิว้ จานวน
13 ตัว ราคา ตัวละ
2,700 บาท
พัดลมติดผนัง ขนาด
ขนาด 16 นิว้ จานวน
2 ตัว ราคาตัวละ
1,500 บาท
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,100
-

หน่วยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

สานักปลัด

3,000

-

-

-

สานักปลัด

20,000

-

-

-

สานักปลัด

150 นิว้ จานวน 1 จอ
เป็นเงิน 20,000 บาท

16

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

4 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ เพื่อใช้สาหรับการ
เผยแพร่
ปฏิบตั ิงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเริก

5 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้สาหรับการ
ปฏิบตั ิงานกองคลัง

6 แผนงานการรักษา ค่าครุภณ
ั ฑ์
ความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

7 แผนงานการรักษา ค่าครุภณ
ั ฑ์
ความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
งานครัว

เพื่อใช้สาหรับการ
ปฏิบตั ิงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเริก
เพื่อใช้สาหรับการ
ปฏิบตั ิงานของ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาเริก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาด 3,000
ANSI Lumens จานวน
1 เครื่อง เป็นเงิน
33,000 บาท
เครื่องพิมพ์เช็ค
จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 35,000 บาท
ตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์
บานทึบ ขนาด 2 บาน
จานวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ
5,500 บาท
เตียงนอนเหล็ก ขนาด
3.5 ฟุต จานวน 8
เตียง ราคาเตียงละ
2,000 บาท

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
33,000
-

หน่วยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

สานักปลัด

35,000

-

-

-

กองคลัง

22,000

-

-

-

สานักปลัด

16,000

-

-

-

สานักปลัด

17

ที่

แผนงาน

หมวด

8 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
งานครัว

รวม 7 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)

เพื่อใช้สาหรับการ ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต
ปฏิบตั ิงานของ
จานวน 1 ตู้
องค์การบริหาร ราคาตู้ละ 19,000 บาท
ส่วนตาบลนาเริก

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
2562
2563
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19,000
-

หน่วยงาน
2564
(บาท)
-

รับผิดชอบหลัก

สานักปลัด

183,100
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