บัญชีแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 / พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อความเดิม โครงการที่ขอแก้ไข
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
เพื่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจงกลณี
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสฎางค์

เพื่อความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน เพื่อเฝ้าระวังการ
ก่อเหตุร้าย และใช้เป็นหลักฐานใน
การสืบหาข้อเท็จจริงขณะเกิดเหตุ
ต่างๆ

ดาเนินการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดจงกลณี หมู่ที่ 5 และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสฎางค์ หมู่ที่ 6

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๑๐๕,๐๐๐ ติดตั้งกล้อง
ประชาชนมีความ
วงจรปิด
ปลอดภัยในชีวติ และ
ศูนย์พัฒนา
ทรัพย์สิน
เด็กเล็ก
จานวน 2 แห่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานป้องกันฯ
สานักปลัด
และกองช่าง

ข้อความใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และการท่องเที่ยว
3.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
2563
(บาท)

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
เพื่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจงกลณี
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสฎางค์

วัตถุประสงค์
เพื่อความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน เพื่อเฝ้าระวังการ
ก่อเหตุร้าย และใช้เป็นหลักฐานใน
การสืบหาข้อเท็จจริงขณะเกิดเหตุ
ต่างๆ

(ผลผลิตของโครงการ)

ดาเนินการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดจงกลณี หมู่ที่ 5 และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสฎางค์ หมู่ที่ 6

2561
(บาท)

2562
(บาท)
-

-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

๑๐๕,๐๐๐ ติดตั้งกล้อง
ประชาชนมีความ
วงจรปิด
ปลอดภัยในชีวติ และ
ศูนย์พัฒนา
ทรัพย์สิน
เด็กเล็ก
จานวน 2 แห่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งานป้องกันฯ
สานักปลัด
และกองช่าง

บัญชีแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1 / พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อความเดิม โครงการที่ขอแก้ไข
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
4.๑ แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
2563
(บาท)

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการวางท่อระบายน้าเพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการระบายน้า และกัก
เก็บน้าเพื่อการเกษตร

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ดาเนินการวางท่อลอดเหลี่ยม
ระบายน้า คสล. พร้อมถม
ดินปรับระดับพื้นที่
บริเวณหมู่ที่ 3

2562
(บาท)
-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- 1,700,000 1,700,000 ท่อระบายน้า เกษตรกรมีแหล่งน้า
งานเกษตร และ
เพื่อการเกษตร สาหรับการ
กองช่าง
หมู่ที่ 3
เกษตรกรรมที่มคี ุณภาพ
จานวน 1 แห่ง และเพียงพอตลอดปี

ข้อความใหม่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง (แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ถนน ทางเท้า รางระบายน้า)
งบประมาณ
2563
(บาท)

เป้าหมาย
ที่

โครงการ

1 โครงการวางท่อระบายน้าเพื่อการเกษตร
หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการระบายน้า และกัก
เก็บน้าเพื่อการเกษตร

(ผลผลิตของโครงการ)

ดาเนินการวางท่อลอดเหลี่ยม
ระบายน้า คสล. พร้อมถม
ดินปรับระดับพื้นที่
บริเวณหมู่ที่ 3

2561
(บาท)

2562
(บาท)
-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

- 1,700,000 1,700,000 ท่อระบายน้า เกษตรกรมีแหล่งน้า
งานเกษตร และ
เพื่อการเกษตร สาหรับการ
กองช่าง
หมู่ที่ 3
เกษตรกรรมที่มคี ุณภาพ
จานวน 1 แห่ง และเพียงพอตลอดปี

