
 

 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2561 (ฉบับที่ 2)                 
 

    แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
  องคการบรหิารสวนตําบลทางาม 
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ครั้งท่ี 1/2561 (ฉบับท่ี 2) 

                               
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
สํานักงานปลัดอบต. 

องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก 





 

 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2561 (ฉบับที่ 2)                 
 

       บันทกึหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

(พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2561 (ฉบับที่ 2) 
---------------------------------- 

 
ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลทางาม  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 

2564  เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม  พ.ศ.  2559  โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลทางาม ใน
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป 2559  เม่ือวันท่ี  31  ตุลาคม  2559 แผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 ไปแลวนั้น 
 

เพ่ือประโยชนของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทางามอาจเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได  โดยมีเหตุผลดังนี้ เพ่ือใชเปนแนวทางการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปถัดไป โดยใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ
ฯ งานวิเคราะหนโยบายและแผนไดดําเนินการตรวจสอบแผนงานโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2561 (ฉบับท่ี 2)  ท่ีมีความจําเปน
เรงดวนเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชน และโครงการท่ีมีความจําเปนท่ีตองดําเนินการ โดยจะตอง
มีงบประมาณรองรับ จากการประชุมประชาคมหมูบาน   หมูท่ี 1 - หมูท่ี 13 ตําบลทางาม จํานวน 13 
หมูบาน และโครงการตามนโยบายรัฐบาลจึงมีความจําเปนตองเพ่ิมเติมแผนงานโครงการโดยบรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปฯ เพ่ือใหการจัดขอบัญญัติงบประมาณรายจาย เปนไปดวยความถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2561 (ฉบับที่ 2)                 
 

 

สารบัญ 

หนา 
ประกาศ 
สวนที่ 1 บทนํา 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป      2 
2. วัตถุประสงคของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป    2 
3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป     2 

 
สวนที่ 2 การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัต ิ
 2.1 เพิ่มเติม 
  2.1.1 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.ทางาม  
                  (พ.ศ. 2561-2564) 
  เพิ่มเติม คร้ังท่ี 1/2561 
  2.1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ 
 2.2 เปล่ียนแปลง 
  2.1.2 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.ทางาม (พ.ศ. 2561-2564) 
  เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1/2561 
  2.1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2561 (ฉบับที่ 2)                 
 

บทนํา 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่นส่ีป  

 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เปนแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนดวิสัยทัศน 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดทํา
ข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

 
2. วัตถุประสงคของการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 

1. เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมท้ังวางแนวทาง
เพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

2. เพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชน 
 
3. ข้ันตอนการเพ่ิมเติม และเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน  

3. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ 
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สําหรับองคการ บริหาร
สวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใชตอไป 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2561 (ฉบับที่ 2)     หนา 3           
 

 
 

 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่นสี่ปองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2561 (ฉบับท่ี 2)



ผ.01

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนหมูที่ 12 และหมูที่ 9  - สายบานวังเจก หมูที่ 12 ถึง บานปกตามี - 2,482,500 - - 1  - ประชาชนทั่วไป กองชาง

สายบานวังเจก หมูที่ 12 และประชาชนทั่วไปไดรับความสะดวก (สายบึงบน) หมูที่ 9 ชวง กม.0+957-2+000 เสนทาง และประชาชนในพื้นที่

ถึงบานปกตามี หมูที่ 9 สบายในการสัญจรไป-มา ระยะทาง 993 ม. กวาง 5 เมตร มีการสัญจร ไป - มา

ที่สะดวก ปลอดภัย

2 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6 และ  - ผิวจราจรแบบแอสฟลทติกคอนกรีต - 1,050,000 - - 1  - ประชาชนทั่วไป กองชาง

สายทรงไทย ประชาชนทั่วไปไดรับความสะดวกสบาย สายบานทรงไทย หมูที่ 6 ชวง กม. เสนทาง และประชาชนในพื้นที่

บานเขาไรศรีราชา ในการสัญจรไป-มา 0+000-0+350  กวาง 6 เมตร มีการสัญจร ไป - มา

หมูที่ 6 ระยะทาง 350 ม. ที่สะดวก ปลอดภัย

3 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนหมูที่ 7 และ  - สายซอยหมอนาค หมูที่ 7  - 630,000  -  - 1  - ประชาชนทั่วไป กองชาง

สายซอยหมอนาค ประชาชนทั่วไปไดรับความสะดวกสบาย ผิวจราจรแบบแอสฟลตติกคอนกรีต เสนทาง และประชาชนในพื้นที่

บานใหมเหนือ หมูที่ 7 ในการสัญจรไป-มา  ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ยาว 315 เมตร มีการสัญจร ไป - มา

ชวง กม. 0+000-กม. 0+315 ที่สะดวก ปลอดภัย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ศูนยกลางการบริการการคา โลจิสติกส และการขนสง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมืองระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ

    2. ยุทธศาสตร  ดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 (ฉบับที่ 2)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนหมูที่13 และหมูที1่0  - สายบานหนองสลุง - บานหัวคงคา 5,550,000 1  - ประชาชนทั่วไป กองชาง
สายบานหนองสลุง - บานหัวคงคา ประชาชนทั่วไปไดรับความสะดวกสบาย (หนาวัดเขาสาริกา หมูที่ 13) เสนทาง และประชาชนในพื้นที่

(หนาวัดเขาสาริกา หมูที่ 13) ในการสัญจรไป-มา ผิวจราจรแบบแอสฟลต กวาง 6 เมตร มีการสัญจร ไป - มา

ยาว 1,850 เมตร ชวง กม. 0+000- ที่สะดวก ปลอดภัย

กม. 1+850 

5 ซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1 และหมูที่ 10  - สายบานสวนปาน หมูที่ 1 ถึง บานหัวคงคา 100,000 0 0 - 1  - ประชาชนทั่วไป กองชาง

หมูที่ 1 และประชาชนทั่วไปไดรับความสะดวก หมูที่ 10 วางทอระบายน้ํา และซอมผิวจราจร เสนทาง และประชาชนในพื้นที่

(บานสวนปานหมูที่ 1 ถึง สบายในการสัญจรไป-มา มีการสัญจร ไป - มา

บานหัวคงคาหมูที่ 10)
100,000 9,712,500 0 0รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค



ข.  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 5 การบริหารจัดการการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล และสงเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการการทํางานรวมกัน ผ.01

3.1 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพระราชดําริ  - เพื่อสนับสนุนงบประมาณใหคณะกรรมการ จํานวน 13 หมูบาน ๆ ละ 260,000 260,000 260,000 260,000 13 หมูบานในเขตพื้นที่ตําบลทางาม สํานักงานปลัด

ดานสาธารณสุข หมูบานดําเนินการโครงการตามพระราชดําริ 20,000 บาท หมูบาน ไดดําเนินการโครงการพระราช

(ตามแนวทางหนังสือกรมสงเสริมฯ ผานประชาคมหมูบาน ตามสภาพปญหาและ ดําริดานสาธารณสุข ประชาชน

ที่มท0808.2/13689-13764 บริบทของพื้นที่ในตําบลทางาม ในพื้นที่ตําบลทางามมีสุขภาพ

ลว. 2 พฤศจิกายน 2560) ที่สมบูรณ แข็งแรงขึ้น

2 โครงการสัตวปลอดโรค  - เพื่อกําจัดโรคพิษสุนัขบาสุนัขไดรับการฉีดวัคซีน ตําบลทางาม 50,000 50,000 50,000 50,000 13  - สุนัขและแมวไดรับการฉีดวัคซีน สํานักงานปลัด

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ปองกันโรคพิษสุนัขบาจากอบต.ทางาม จํานวน 13 หมูบาน หมูบาน เกิดความรวมมือจากทุกหนวยงาน

ตามพระปณิธานศาสตราจารย  -ประชาชนมีความรูความเขาใจเรื่องโรคพิษสุนัขบา  - ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ประชาชนในชุมชนใหความสําคัญ

ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ และการดูแลสัตวเลี้ยงอยางถูกตองและรับผิดชอบ  - ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมวในระบบ ในการเลี้ยงและดูแลสัตวอยางถูกวิธี

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี  -เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรู  - ประชาสัมพันธ และใหความสําคัญในการนําสัตว

ความเขาใจและตระหนักถึงอันตรายของโรค  - ควบคุมประชากรสุนัขดวยการผาตัด ไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

พิษสุนัขบาการปฏิบัติตนเพื่อปองกันสุนัขกัด ทําหมัน

และการปฏิบัติตนหลังถูกสุนัขกัด  - จัดหาสถานที่รับเลี้ยงสุนัขที่เจาของ

ที่ไมสามารถเลี้ยงได

 - ออกขอบัญญัติทองถิ่น

 - กิจกรรมอื่น ๆ ตามความพรอม

310,000 310,000 310,000 310,000รวม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และ ICT

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน และสงเสริมการจัดการที่ดินที่ทํากินของประชาชนใหถูกตอง

3. ยุทธศาสตร  ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 (ฉบับที่ 2)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก



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

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงตอเติมอาคาร  - เพื่อให อบต. มีอาคารเอนกประสงค จํานวน   1   แหง - 500,000 - - 1  - อบต.ทางามไดใชประโยชน กองชาง

เอนกประสงคที่ทําการองคการบริหา อบต. ทางามใชประโยชนในการทํากิจกรรม แหง จากอาคารในการทํากิจกรรม

สวนตําบลทางาม หมูที่  13 ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ตาง ๆที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงาน

0 500,000 0 0รวม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ที่ 4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และICT

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 8 การพัฒนาการบริหารจัดการองคกร และสงเสริมการบูรณาการทํางานรวมกัน

8. ยุทธศาสตร  ดานการเพิ่มศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

8.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 (ฉบับที่ 2)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก



ผ.06

7.1 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บัณฑิตนอย  - เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในกับ  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 ศพด.  - เด็กนักเรียนของศพด.สังกัด สํานักงานปลัด

สังกัด อบต. ทางาม เด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทางาม 2 อบต.ทางาม มีขวัญและกําลังใจ

ในการศึกษาเลาเรียน จํานวน 2 แหง แหง ในการศึกษาเลาเรียน และผูปกครอง

เกิดทัศนคติที่ดี

0 0 0 0รวม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และ ICT

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 ครั้งที่ 1/2561  (ฉบับที่ 2)

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2561 (ฉบับที่ 2)     หนา 4           
 

 
 

 
 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่นสี่ปองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2561 (ฉบับท่ี 2) 

 

 

 

 

 



ข.  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 5 การบริหารจัดการการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล และสงเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการการทํางานรวมกัน ผ.01

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมและ  - เพื่อจัดการฝกอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา 1. บุคลากร   400,000 400,000 400,000 400,000 1 ครั้ง  - ประชาชน บุคลากรของ อบต. สํานักงาน

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ดูงานนอกสถานที่ เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพ 2. ประชาชน  ตอป ทางาม ไดรับความรู จากการ ปลัดฯ

เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของประชาชน บุคลากรขององคการบริหาร 3. ผูนําชุมชน  ฝกอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน

ของประชาชน สวนตําบลทางาม 4. อสม.      นอกสถานที่ และนํามาใช

ฯลฯ ประโยชนในการพัฒนาศักยภาพ

400,000 400,000 400,000 400,000รวม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และ ICT

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน และสงเสริมการจัดการที่ดินที่ทํากินของประชาชนใหถูกตอง

3. ยุทธศาสตร  ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 (ฉบับที่ 2)

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก



ข.  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 5 การบริหารจัดการการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล และสงเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการการทํางานรวมกัน ผ.01

3.1 แผนงานงบกลาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพใหประชาชน  - เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  - จํานวนผูสูงอายุ  9,000,000 10,000,000 11,000,000 12,000,000 12 ครั้ง  - ผูสูงอายุ สํานักงาน

ภายในตําบลทางาม ในพื้นที่ตําบลทางาม ในพื้นที่ตําบลทางาม ตอป ไดรับเบี้ยยังชีพเพื่อนําไปใชจาย ปลัดฯ

(ผูสูงอาย)ุ ในการดํารงชีพครบถวนเพียงพอ

และทั่วถึง

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพใหประชาชน  - เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพิการ  - จํานวนผูพิการ 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 12 ครั้ง  - ผูพิการ สํานักงาน

ภายในตําบลทางาม ในพื้นที่ตําบลทางาม ในพื้นที่ตําบลทางาม ตอป ไดรับเบี้ยยังชีพเพื่อนําไปใชจาย ปลัดฯ

(ผูพิการ) ในการดํารงชีพครบถวนเพียงพอ

และทั่วถึง

11,000,000 12,500,000 14,000,000 15,500,000รวม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และ ICT

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน และสงเสริมการจัดการที่ดินที่ทํากินของประชาชนใหถูกตอง

3. ยุทธศาสตร  ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  (ฉบับที่ 2)

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก



ข.  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 5 การบริหารจัดการการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล และสงเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการการทํางานรวมกัน ผ.01

3.1 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปองกันและระงับโรคติดตอ 1.เพื่อปองกันและกําจัดยุงลาย  1. จัดซื้อทรายอะเบท และสาร 200,000 250,000 300,000 350,000 1 ครั้ง  - ประชาชนภายในตําบลตําบล สํานักปลัดฯ

โรคไขเลือดออกและโรคระบาด 2.เพื่อลดอัตราการปวยไมใหเกินรอยละ เคมีเพื่อฉีดพนกําจัดยุงลาย ตอป ปลอดภัยจากโรคไขเลือดออก

79 ตอแสนประชากร 2. น้ํายาสําหรับพนกําจัดยุงลาย อัตราการปวยดวยโรคไขเลือดออก

3.เพื่อใหคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย CI,BI ไม ตัวแก ไมเกิน 79/แสนประชากร

เกินรอยละ 10 ฯลฯ คา CI,BI ไมเกินรอยละ 10

2 จัดหาวัคซีนปองกัน 1. เพื่อใหประชาชนปลอดภัยจาก พื้นที่ตําบลทางาม 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง 1. ลดอัตราการสัมผัสโรคการ สํานักปลัดฯ

โรคพิษสุนัขบาและ โรคพิษสุนัขบา จํานวน 13 หมูบาน ตอป ตายของประชาชนตอการเปน

ยาคุมกําเนิดในสัตว 2. เปนการปองกันการติดตอของ โรคพิษสุนัขบา

ของชุมชน โรคพิษสุนัขบาที่อาจจะมีขึ้น 2. ไมมีโรคพิษสุนัขบาเกิดขึ้น

3.ไมมีผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา ในหมูบานและตําบล

3. เปนการประหยัดงบประ

มาณแผนดิน และคาใชจาย

ของประชาชนในการดูแลรักษา

ผูปวยอันเนื่องมาจากโรค

พิษสุนัขบา

4. ใหชุมชนมีสวนรวมในการ

ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา

22,250,000 25,300,000 28,350,000 31,400,000รวม

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน และสงเสริมการจัดการที่ดินที่ทํากินของประชาชนใหถูกตอง

3. ยุทธศาสตร  ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  (ฉบับที่ 2)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และ ICT



ข.  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 5 การบริหารจัดการการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล และสงเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการการทํางานรวมกัน ผ.01

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมใหความรูใหักับประชาคมตําบล  - เพื่ออบรมใหความรูสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม จํานวน  1  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง  - ประชาชนมีสวนรวมในการ สํานักงาน

ตําบลทางามเพื่อจัดทําแผนพัฒนา อบตในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหาร ตอป จัดทําแผนพัฒนาขององคการ ปลัดฯ

สวนตําบลทางาม บริหารสวนตําบลทางาม

2 อบรมใหความรูใหกับประชาคมหมูบาน - เพื่ออบรมใหความรู ตองการทราบถึงปญหา จํานวน  13  หมูบาน ๆ ละ 1 ครั้ง 35,000 40,000 45,000 50,000 13 ครั้ง  - ประชาชนไดรวมเสนอ สํานักงาน

(อบต.สัญจร ระดับหมูบาน) ความตองการของประชาชน ตอป ปญหาความตองการเพื่อบรรจุ ปลัดฯ

อยางแทจริงเพื่อนํามาพัฒนาอบต. ไวในแผนพัฒนาขององคการ

ใหมีประสิทธิภาพ บริหารสวนตําบลทางาม

65,000 70,000 75,000 80,000รวม

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน และสงเสริมการจัดการที่ดินที่ทํากินของประชาชนใหถูกตอง

3. ยุทธศาสตร  ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  (ฉบับที่ 2)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และ ICT



ผ.01

7.2 แผนงานบริหารทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมงานรัฐพิธีตาง ๆ  - เพื่อสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง  - อบต.ทางามไดสนับสนุน สํานักงาน

อุดหนุนที่ทําการปกครอง ในการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ ของ ใหกับอําเภอวัดโบสถ ตอป งบประมาณในการจัดงานรัฐพิธี ปลัดฯ

อําเภอวัดโบสถ อําเภอวัดโบสถ จํานวน  1  ครั้ง ของอําเภอวัดโบสถ

30,000 30,000 30,000 30,000รวม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และ ICT

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

7. ยุทธศาสตร  ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 (ฉบับที่ 2)

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่1/2561 (ฉบับที่ 2)                 
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