แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่
อาเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สารบัญ
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา สาหรับอปท.ดาเนินการเอง
รายละเอียดโครงการพัฒนา สาหรับอุดหนุนอปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

หน้า
1
2
13

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
--------------------------------------ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 กาหนดให้การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ต้ อ งด าเนิ น การตามระเบี ย บนี้ ซึ่ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นแร่ ได้ จั ด ท าแผนพั ฒ นา ท้ อ งถิ่ น สี่ ปี
(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านแร่ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕60 และสภาองค์การ
บริห ารส่ วนตาบลบ้านแร่ มีมติเห็นชอบในการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ ๑/๒๕60 เมื่อวันที่ 13
ธันวาคม ๒๕60 แล้วนั้น
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ ๒๒ (๓) กาหนดว่าเมื่อผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.๒๕60

(นายพลวัฒน์ มีแยบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่

หลักการและเหตุผล
การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) ฉบับที่ 2
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการจัด ทาแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครอง ส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 กาหนดให้ท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้
ตามความจาเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้ อ ๒๒ เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจเพิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปไี ด้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่ มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการเพิ่มเติม แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) ฉบับที่ 2 เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน และเพื่อให้สามารถแก้ปัญหา ความจาเป็นเร่งด่วน ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพื่อการ
ปฏิบัติราชการบรรลุวัต ถุประสงค์เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณต่อไป


บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่
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) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

18

3,775,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

21

4,375,000

รวม
18
4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณธรรม จริยธรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานสาธารณสุข
2

3,775,000

1

200,000

1

200,000

1

200,000

21

4,375,000

250,000

2

250,000

2

250,000

2

250,000

8

1,000,000

2

250,000

2

250,000

2

250,000

2

250,000

8

1,000,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

4

400,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

4

400,000

รวม
5) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ การ
พัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักการบริหารจัดการทีด่ ี
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รวม

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2. ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนอากลัว - สดอ เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
หมู่ที่ 3 บ้านอากลัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กว้าง 4.00 ม. ยาว 850 ม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

279,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

1.ร้อยละระยะทาง มีถนนได้มาตรฐาน

สัญจรสะดวกปลอดภัย

หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ของถนนที่ได้

ประชาชนสัญจรสะดวก

ลดระยะเวลาการเดินทาง

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,400

มาตรฐาน

ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ

ตร.ม.

2.ร้อยละประชาชน

กองข่าง

เดินทางสะดวก
3.ร้อยละที่อุบตั ิ
เหตุลดลง
2 โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ของอบต.

เพื่อจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือ
ต่างๆ ของอบต.

สัญลักษณ์ต่างๆ ของอบต.

200,000

200,000

200,000 200,000 จานวนป้ายต่างๆ มีปา้ ยหรือสัญลักษณ์
ที่จัดทา

กองช่าง

เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ผู้มาติดต่อราชการ

2

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

3 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนอาแจต
หมู่ที่ 3 บ้านอากลัว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

กว้าง 4.00 ม. ยาว 750 ม.

สัญจรสะดวกปลอดภัย

หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ของถนนที่ได้

ประชาชนสัญจรสะดวก

ลดระยะเวลาการเดินทาง

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000

มาตรฐาน

ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ

ตร.ม.

2.ร้อยละประชาชน

246,000

1.ร้อยละระยะทาง มีถนนได้มาตรฐาน

กองข่าง

เดินทางสะดวก
3.ร้อยละที่อุบตั ิ
เหตุลดลง
4 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ซอยรื่นฤดี - ซอย
ดวงฤทัย หมู่ที่ 4 บ้านจบก

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

กว้าง 2.50 ม. ยาว 540 ม.

สัญจรสะดวกปลอดภัย

หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ของถนนที่ได้

ประชาชนสัญจรสะดวก

ลดระยะเวลาการเดินทาง

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350

มาตรฐาน

ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ

ตร.ม.

2.ร้อยละประชาชน

110,000

1.ร้อยละระยะทาง มีถนนได้มาตรฐาน

กองข่าง

เดินทางสะดวก
3.ร้อยละที่อุบตั ิ
เหตุลดลง

3

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

5 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนร่วมใจ
หมู่ที่ 5 บ้านกันเตรียง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

กว้าง 3.00 ม. ยาว 750 ม.

สัญจรสะดวกปลอดภัย

หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ของถนนที่ได้

ประชาชนสัญจรสะดวก

ลดระยะเวลาการเดินทาง

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,310

มาตรฐาน

ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ

ตร.ม.

2.ร้อยละประชาชน

200,000

1.ร้อยละระยะทาง มีถนนได้มาตรฐาน

กองข่าง

เดินทางสะดวก
3.ร้อยละที่อุบตั ิ
เหตุลดลง
6 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนป่าเพชรพายัพ เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
- ซอยตระเงิล หมู่ที่ 5 บ้านกันเตรียง

กว้าง 3.00 ม. ยาว 590 ม.

144,000

1.ร้อยละระยะทาง มีถนนได้มาตรฐาน

สัญจรสะดวกปลอดภัย

หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ของถนนที่ได้

ประชาชนสัญจรสะดวก

ลดระยะเวลาการเดินทาง

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,770

มาตรฐาน

ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ

ตร.ม.

2.ร้อยละประชาชน

กองข่าง

เดินทางสะดวก
3.ร้อยละที่อุบตั ิ
เหตุลดลง

4

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

7 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนสาราญราษร์
หมู่ที่ 6 บ้านบึง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

กว้าง 3.00 ม. ยาว 255 ม.

สัญจรสะดวกปลอดภัย

หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ของถนนที่ได้

ประชาชนสัญจรสะดวก

ลดระยะเวลาการเดินทาง

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 765

มาตรฐาน

ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ

ตร.ม.

2.ร้อยละประชาชน

74,000

1.ร้อยละระยะทาง มีถนนได้มาตรฐาน

กองข่าง

เดินทางสะดวก
3.ร้อยละที่อุบตั ิ
เหตุลดลง
8 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนตาคา - ซอย
ตาคา 1 หมู่ที่ 6 บ้านบึง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

กว้าง 3.00 ม. ยาว 325 ม.

สัญจรสะดวกปลอดภัย

หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ของถนนที่ได้

ประชาชนสัญจรสะดวก

ลดระยะเวลาการเดินทาง

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 975

มาตรฐาน

ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ

ตร.ม.

2.ร้อยละประชาชน

81,000

1.ร้อยละระยะทาง มีถนนได้มาตรฐาน

กองข่าง

เดินทางสะดวก
3.ร้อยละที่อุบตั ิ
เหตุลดลง

5

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

9 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนเลียบคลอง

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

กว้าง 3.00 ม. ยาว 820 ม.

ห้วยระเวียง - ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6

สัญจรสะดวกปลอดภัย

หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ของถนนที่ได้

ประชาชนสัญจรสะดวก

บ้านบึง

ลดระยะเวลาการเดินทาง

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460

มาตรฐาน

ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ

ตร.ม.

2.ร้อยละประชาชน

197,000

1.ร้อยละระยะทาง มีถนนได้มาตรฐาน

กองข่าง

เดินทางสะดวก
3.ร้อยละที่อุบตั ิ
เหตุลดลง
10 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ซอยโคกระกา2 -

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

กว้าง 3.00 ม. ยาว 790 ม.

ถนนเลียบคลองแร่/เบาะอุ่น หมู่ที่ 9

สัญจรสะดวกปลอดภัย

หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ของถนนที่ได้

ประชาชนสัญจรสะดวก

บ้านห้วยราช

ลดระยะเวลาการเดินทาง

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,370

มาตรฐาน

ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ

ตร.ม.

2.ร้อยละประชาชน

193,000

1.ร้อยละระยะทาง มีถนนได้มาตรฐาน

กองข่าง

เดินทางสะดวก
3.ร้อยละที่อุบตั ิ
เหตุลดลง

6

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

11 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ซอยรุ่งเรือง
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยราช

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

กว้าง 3.00 ม. ยาว 90 ม.

สัญจรสะดวกปลอดภัย

หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ของถนนที่ได้

ประชาชนสัญจรสะดวก

ลดระยะเวลาการเดินทาง

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270

มาตรฐาน

ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ

ตร.ม.

2.ร้อยละประชาชน

49,000

1.ร้อยละระยะทาง มีถนนได้มาตรฐาน

กองข่าง

เดินทางสะดวก
3.ร้อยละที่อุบตั ิ
เหตุลดลง
12 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนรวมมิตร
หมู่ที่ 9 บ้านห้วยราช

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

กว้าง 4.00 ม. ยาว 395 ม.

สัญจรสะดวกปลอดภัย

หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ของถนนที่ได้

ประชาชนสัญจรสะดวก

ลดระยะเวลาการเดินทาง

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,580

มาตรฐาน

ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ

ตร.ม.

2.ร้อยละประชาชน

131,000

1.ร้อยละระยะทาง มีถนนได้มาตรฐาน

กองข่าง

เดินทางสะดวก
3.ร้อยละที่อุบตั ิ
เหตุลดลง

7

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

13 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ถนนฉัตรมงคล -

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

กว้าง 3.00 ม. ยาว 325 ม.

ซอยหนองภูดิน หมู่ที่ 9 บ้านห้วยราช

สัญจรสะดวกปลอดภัย

หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ของถนนที่ได้

ประชาชนสัญจรสะดวก

ลดระยะเวลาการเดินทาง

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 975

มาตรฐาน

ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ

ตร.ม.

2.ร้อยละประชาชน

84,000

1.ร้อยละระยะทาง มีถนนได้มาตรฐาน

กองข่าง

เดินทางสะดวก
3.ร้อยละที่อุบตั ิ
เหตุลดลง
14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบารุง เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน
หมู่ที่ 4 บ้านจบก

กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม.

210,000

1.ร้อยละระยะทาง มีถนนได้มาตรฐาน

สัญจรสะดวกปลอดภัย

หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ของถนนที่ได้

ประชาชนสัญจรสะดวก

ลดระยะเวลาการเดินทาง

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400

มาตรฐาน

ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ

ตร.ม.

2.ร้อยละประชาชน

กองข่าง

เดินทางสะดวก
3.ร้อยละที่อุบตั ิ
เหตุลดลง

8

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนมิตร
ไมตรี หมู่ที่ 7 บ้านภูดิน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม.

สัญจรสะดวกปลอดภัย

หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ของถนนที่ได้

ประชาชนสัญจรสะดวก

ลดระยะเวลาการเดินทาง

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600

มาตรฐาน

ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ

ตร.ม.

2.ร้อยละประชาชน

309,000

1.ร้อยละระยะทาง มีถนนได้มาตรฐาน

กองข่าง

เดินทางสะดวก
3.ร้อยละที่อุบตั ิ
เหตุลดลง
16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนไมยวรรณ หมู่ที่ 8 บ้านเบาะอุ่น

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

กว้าง 5.00 ม. ยาว 120 ม.

สัญจรสะดวกปลอดภัย

หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ของถนนที่ได้

ประชาชนสัญจรสะดวก

ลดระยะเวลาการเดินทาง

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600

มาตรฐาน

ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ

ตร.ม.

2.ร้อยละประชาชน

310,000

1.ร้อยละระยะทาง มีถนนได้มาตรฐาน

กองข่าง

เดินทางสะดวก
3.ร้อยละที่อุบตั ิ
เหตุลดลง

9

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยปอยปรีง หมู่ที่ 10 บ้านอากลัว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม.

สัญจรสะดวกปลอดภัย

หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

ของถนนที่ได้

ประชาชนสัญจรสะดวก

ลดระยะเวลาการเดินทาง

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500

มาตรฐาน

ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ

ตร.ม.

2.ร้อยละประชาชน

808,000

1.ร้อยละระยะทาง มีถนนได้มาตรฐาน

กองข่าง

เดินทางสะดวก
3.ร้อยละที่อุบตั ิ
เหตุลดลง
18 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ซอยสะพานปลา ถนนเลียบคลองห้วยระวี หมู่ที่ 1 บ้านแร่

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

กว้าง 3.00 ม. ยาว 95 ม.

สัญจรสะดวกปลอดภัย

หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ของถนนที่ได้

ประชาชนสัญจรสะดวก

ลดระยะเวลาการเดินทาง

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 285

มาตรฐาน

ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ

ตร.ม.

2.ร้อยละประชาชน

150,000

1.ร้อยละระยะทาง มีถนนได้มาตรฐาน

กองข่าง

เดินทางสะดวก
3.ร้อยละที่อุบตั ิ
เหตุลดลง

10

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตบนพืน้ ฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์
4.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

19 เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินตามแนวทาง
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดาเนิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ให้เงินอุดหนุนหมู่บา้ น

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

200,000

200,000

200,000 200,000 จานวนโครงการ ได้รับเงินสนับสนุนไป

งานแก้ปญ
ั หาด้านสาธารสุข แห่งละ 20,000 บาท

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด

ที่ผ่านการอนุมัติ ดาเนินงานตามโครงการ

ของหมู่บา้ น ชุมชน

จานวน 10 หมู่บา้ น

20 เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวน

เพื่อสนับสนุนการดาเนิน

ให้เงินอุดหนุนสาหรับผู้

สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ

งานการป้องกันโรคติดต่อ

ปฏิบตั ิหน้าที่สารวจและ

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค

จากสัตว์สู่คน

ขึ้นทะเบียนสุนัขและ

สถิติเพื่อการควบคุม

แมว ในเขตตาบลบ้านแร่

โรคพิษสุนัขบ้า

พิษสุนัขบ้า

สานักปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวนสุนัขและ ทราบจานวนสุนัขและ

สานักปลัด

แมวที่ลงทะเบียน แมว สามารถจัดทา

11

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตบนพืน้ ฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักการบริหารจัดการทีด่ ี
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

21 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูชุมชน

อนุรักษ์ฟื้นฟูชุมชนเก่า

เก่าแก่ในพื้นที่ตาบล

ในพื้นที่ตาบลบ้านแร่

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

100,000

100,000 100,000 จานวนชุมชน

ชุมชนเก่าในพื้นที่ได้

ที่มีในพื้นที่ตาบล รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
บ้านแร่

สานักปลัด
กองช่าง
กองการศึกษา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแร่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตบนพืน้ ฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์
4.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขอนามัย คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินตามแนวทาง เพื่อสนับสนุนการดาเนิน
โครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ให้เงินอุดหนุนหมู่บา้ น

งานแก้ปญ
ั หาด้านสาธารสุข แห่งละ 20,000 บาท
ของหมู่บา้ น ชุมชน

สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ งานการป้องกันโรคติดต่อ ปฏิบัติหน้าทีส่ ารวจและ
พิษสุนัขบ้า

จากสัตว์สู่คน

2561

2562

2563

2564

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

200,000 200,000 200,000 200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่า

หน่วยงาน

(KPI)

จะได้รบั

รับผิดชอบหลัก

จานวนโครงการ ได้รับเงินสนับสนุนไป

สานักปลัด

ที่ผ่านการอนุมัติ ดาเนินงานตามโครงการ

จานวน 10 หมู่บา้ น

2 เงินอุดหนุนสาหรับสารวจข้อมูลจานวน เพือ่ สนับสนุนการดาเนิน ให้เงินอุดหนุนสาหรับผู้
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค

งบประมาณและที่ผ่านมา

50,000 50,000 50,000 50,000 จานวนสุนัขและ ทราบจานวนสุนัขและ

สานักปลัด

แมวที่ลงทะเบียน แมว สามารถจัดทา

ขึ้นทะเบียนสุนัขและ

สถิติเพื่อการควบคุม

แมว ในเขตตาบลบ้านแร่

โรคพิษสุนัขบ้า
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