




ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     (ติดตั้งไฟฟารายทาง)

1 ติดตั้งไฟฟารายทาง เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย หมูที่ 12 100,000 - - - 1 ประชาชนทั่วไป และประชาชน กองชาง

ในชีวิตและทรัพยสิน และความ - สามแยกหนองเตาเหล็ก แหง ต.ทางามไดรับความปลอดภัย

ปลอดภัยในการเดินทางในเวลา ในชีวิตและทรัพยสิน และไดรับ

กลางคืน ความปลอดภัยในการเดินทาง

ในเวลากลางคืน

2 ติดตั้งหมอมิเตอรไฟฟา เพื่อใหระบบประปาหมูที่ ๑๐ ติดตั้งหมอมิเตอรไฟฟา ๑๐,๐๐๐ - - - ๑ ระบบประปาหมูที่ ๑๐ มีระบบ กองชาง

ระบบประปาหมูบาน มีไฟฟาใชในการผลิตน้ําประปา จํานวน ๑ แหง แหง ไฟฟาใชในการผลิตน้ําประปา 

หมูที่ ๑๐ ประชาชนไดมีเพื่อการอุปโภค ทําใหประชาชนมีน้ําเพื่อการ

บริโภค อุปโภค- บริโภค

๑๑๐,๐๐๐ - - -

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รวม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมือง ระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ

    1. ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา อยางยั่งยืน 



ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ซอมสรางผิวจราจรลาดยาง เพื่อบํารุงรักษาทางที่ไดรับการ  - ถนนลาดยาง สายบานทางาม - 1,350,000 - - - 1  - ประชาชนทั่วไป กองชาง

สายบานทางาม หมูที่ 3 ถายโอนจาก รพช. บานเขาไรศรีราชา กวาง 5 เมตร เสนทาง และประชาชนในพื้นที่

ถึงบานเขาไรศรีราชา หมูที่ 6 ใหมีสภาพที่ใชงานได ยาว 1,800 ม. มีการสัญจร ไป - มา

กม.ที่ 0+000 -1+800

 ผิวจราจร , เสนจราจร ที่สะดวก ปลอดภัย

 ปายจราจร
1,460,000 0 0 0

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ศูนยกลางการบริการการคา โลจิสติกส และการขนสง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมืองระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

            (ซอมสรางถนนลาดยาง)

รวม

    2. ยุทธศาสตร  ดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

7.1 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงตอเติมอาคาร เพื่อปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนา ตอเติมอาคาร ศพด. 100,000 - - - 1  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาไร สํานักงาน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กบานเขาไรศรีราชา บานเขาไรศรีราชา แหง ศรีราชามีอาคารสําหรับจัดการ ปลัด

บานเขาไรศรีราชา จํานวน 1 แหง เรียนการสอนในระดับกอน

ปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

100,000 - - -

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 2 การบริหารจัดการดานการศึกษาแบบบูรณาการ และสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยู

7. ยุทธศาสตร  ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และ ICT

รวม



ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 9 สงเสริมการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีใหทันสมัย และการสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่อง ผ.01

8.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) (2561) (2562) (2563) (2564) (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและ จัดระบบฐานขอมูล 60,000 - - - 1  -ระบบฐานขอมูลผูเสียภาษี กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิน ทะเบียนทรัพยสินงานพัฒนา ของผูเสียภาษีตําบลทางาม ครั้ง ถูกตองและเปนปจจุบัน

รายไดขององคการบริหารสวน และมีประสิทธิภาพในการ

ตําบลทางาม จัดเก็บรายไดของอบต.ทางาม

พัฒนาการจัดเก็บรายได

ใหมีประสิทธิภาพ

60,000 0 0 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

รวม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ที่ 4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และICT

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 8 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกร และสงเสริมการบูรณาการทํางานรวมกัน

8. ยุทธศาสตร  ดานการเพิ่มศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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