
 

 

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

    แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
  องคการบรหิารสวนตําบลทางาม 

(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ครั้งท่ี 2/2561 (ฉบับท่ี 3) 

                               
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
สํานักงานปลัดอบต. 

องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก 





 

 

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

 

คํานํา 

 
  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  และแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2561 (ฉบับท่ี 2) เม่ือวันท่ี 27 
กุมภาพันธ  2561 ไปแลวนั้น 

เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีมีความตองการพัฒนาโครงการตาง ๆ ของหมูบานท่ีหลากหลาย 
ซ่ึงบางโครงการไมมีการบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ซ่ึงโครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีผานการประชาคม
หมูบานท่ีประชาชนมีความตองการ  ดังนั้น เพ่ือประโยชนของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทางามจึงมี
ความจําเปนตองจัดแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปองคการบริหารสวนตําบลทางาม (พ.ศ. 2561 – 2564 ) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2561 (ฉบับท่ี 3) โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 หมวด 4 การแกไขการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ขอ 22  

  องคการบริหารสวนตําบลทางาม ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทางาม คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทางาม ประชาคมทองถ่ิน 
เจาหนาท่ีในหนวยงานตาง ๆ ท่ีใหความรวมมือในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป องคการบริหารสวนตําบล
ทางาม (พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2561 (ฉบับท่ี 3) ใหสําเร็จลุลวงดวยดีมา ณ 
โอกาสนี้ 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
พฤษภาคม   2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

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

 

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 2/2561 
  2.1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ 
 2.2 เปล่ียนแปลง 
  2.1.2 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.ทางาม (พ.ศ. 2561-2564) 
  เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2/2561 
  2.1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

       บันทกึหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

(พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2/2561 (ฉบับที่ 3) 
---------------------------------- 

 
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  และแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2561 (ฉบับท่ี 2) เม่ือวันท่ี 27 
กุมภาพันธ  2561 ไปแลวนั้น 
 

เพ่ือประโยชนของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทางามอาจเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได  โดยมีเหตุผลดังนี้ เพ่ือใชเปนแนวทางการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปถัดไป โดยใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ
ฯ งานวิเคราะหนโยบายและแผนไดดําเนินการตรวจสอบแผนงานโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2561 (ฉบับท่ี 3) ท่ีมีความจําเปน
เรงดวนเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชน และโครงการท่ีมีความจําเปนท่ีตองดําเนินการ โดยจะตอง
มีงบประมาณรองรับ จากการประชุมประชาคมหมูบาน และโครงการตามนโยบายรัฐบาลจึงมีความจําเปนตอง
เพ่ิมเติมแผนงานโครงการโดยบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปฯ เพ่ือใหการจัดขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
เปนไปดวยความถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

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 ่2/2561 (ฉบับที่ 3)     หนา 3           
 

 
 

 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่นสี่ปองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2561 (ฉบับท่ี 3)



 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารจัดการ เพื่อใหประชาชน หมูที่ 5 คาไฟฟา,คาวัสดุกอสราง 500,000 500,000 500,000 500,000 1 ประชาชนในหมูที่ 5 มีน้ําสะอาด กองชาง

ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 5 มีน้ําสะอาดในการอุปโภค - คาวัสดุอื่น เชน คลอรีน,สารสม ครั้ง ใชในการอุปโภค - บริโภค

บริโภคอยางเพียงพอและทั่วถึง ฯลฯ ตอป อยางเพียงพอและทั่วถึง

500,000 500,000 500,000 500,000รวม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา อยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมือง ระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ

    1. ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานการพาณิชย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 (ฉบับที่ 3)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก



ผ.0๓

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ซอมสรางแบบรีไซกลิ้ง เพื่อใหประชาชนหมูที่ ๑๓ ซอมสรางผิวจราจรแบบรีไซกลิ้ง 8,100,000 0 ๐ ๐ ๑ เพื่อใหประชาชนหมูที่ ๑๓ กองชาง

สายบานหนองสลุง หมูที่ ๑๓ หมูที่ ๑๐ ต.ทางาม อ.วัดโบสถและ บานหนองสลุง หมูที่ ๑๓ เสนทาง หมูที่ ๑๐ ต.ทางาม อ.วัดโบสถและ

ต.ทางาม อ.วัดโบสถ ม.๖ บานเขาน้ําสุด ต.ทับยายเชียง ต.ทางาม อ.วัดโบสถ ถึงบานเขาน้ําสุด ม.๖ บานเขาน้ําสุด ต.ทับยายเชียง

ถึงบานเขาน้ําสุด หมูที่ ๖ ประชาชนทั่วไปไดรับความสะดวก หมูที่ ๖ ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม ประชาชนทั่วไปไดรับความสะดวก

ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม สบายในการสัญจรไป - มา จ.พิษณุโลก กวาง ๖ เมตร ระยะทาง สบายในการสัญจรไป - มา

ตลอดสาย ๗.๔๕ กิโลเมตร

8,100,000 0 ๐ ๐

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ศูนยกลางการบริการการคา โลจิสติกส และการขนสง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมืองระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ

    2. ยุทธศาสตร  ดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561 (ฉบับที่ 3)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

รวม



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 สงเสริมและสนับสนุน  - เพื่อการสงเสริมและสนับสนุนให ประชาชนในตําบลทางาม 0 600,000 0 0 1 ครั้ง  - ประชาชนในพื้นที่ตําบลทางาม สํานักปลัด

การปกครองระบอบประชาธิปไตย ประชาชนมีความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย จํานวน  13 หมูบาน ตอป มีความรูเกี่ยวกับการปกครอง

และการรณรงคใหประชาชน และการรณรงคใหไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง ระบอบประชาธิปไตยและไป

ไปใชสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ใชสิทธิ์เลือกตั้ง

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา

จักรไทย

2 ศูนยชวยเหลือประชาชนของ  - เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชน 0 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง  - ประชาชนไดรับประโยชนจาก สํานักปลัด

องคการบริหารสวนตําบลทางาม ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ อบต.ทางาม ตอป ศูนยชวยเหลือประชาชน อบต.

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทางาม เมื่อเกิดเหตุสามารถ

 ตามหนังสือดวนที่สุดที่มท0810.7/ว6768 บรรเทาความเดือดรอนใหกับ

  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือ ประชาชน

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลงวันที่ 29  พฤศจิกายน2560

0 650,000 50,000 50,000รวม

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน และสงเสริมการจัดการที่ดินที่ทํากินของประชาชนใหถูกตอง

3. ยุทธศาสตร  ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561  (ฉบับที่ 3)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และ ICT



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 ปรับปรุงหองประชาสัมพันธ  - เพื่อให อบต. มีหองสําหรับบริการ  ปรับปรุงหองประชาสัมพันธ - 200,000 - - 1  - ประชาชนไดใชประโยชน กองชาง

องคการบริหารสวนตําบลทางาม ประชาชนที่มาใชบริการเพื่อประชาสัมพันธ ชั้นลางสําหรับบริการประชาชน หอง จากหองประชาสัมพันธ สํานักปลัด

การใชบริการตาง ๆ และใชบริการ  - กั้นหอง, เคานเตอรประชาสัมพันธ และใชบริการขอมูลขาวสาร

ขอมูลขาวสารตาง ๆ พรบ.ขอมูลขาวสาร ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, ตูสําหรับ ขององคการบริหารสวนตําบล

ของราชการ พ.ศ. 2540 เก็บขอมูลขาวสาร, บอรดประชา ทางาม

สัมพันธขอมูลขาวสารฯลฯ

- 200,000 - -รวม

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 2/2561 (ฉบับที่ 3)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที ่2/2561 (ฉบับที่ 3)     หนา 4           
 

 
 

 
 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่นสี่ปองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2561 (ฉบับท่ี 3) 

 

 

 

 

 



                       8.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โอนกรรมสิทธิ์และการรังวัดที่ดิน  - เพื่อตรวจสอบแนวเขตของที่สาธารณะ  คาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 1  - ที่สาธารณะประโยชนไดรับ กองชาง

ตรวจสอบที่สาธารณะประโยชน ประโยชนในพื้นที่ของตําบลทางาม และรังวัดที่ดิน ครั้ง การดูแล และทราบขอบเขต

ในพื้นที่ตําบลทางาม  - เพื่อการดูแลและปองกันการบุกรุก ตอป ของจํานวนที่สาธาณะในเขต

ทรัพยสินของแผนดิน ฯลฯ การโอนกรรมสิทธิ์และรังวัดที่ดิน

การโอนกรรมสิทธิ์และการรังวัดที่ดิน เพื่อการกอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ

100,000 100,000 100,000 100,000

                       8.3 แผนงานบริหารทั่วไป

เปาหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ  - เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ตําบลทางาม  จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ 198,000 0 0 0 2  - เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ สํานักปลัด

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา ผูบริหาร พนักงาน ส.อบต. สังกัดอบต.  จํานวน 2 ชุม ซุม ตําบลทางาม ผูบริหาร

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทางาม ไดรวมเทิดพระเกียรติและ  พนักงาน ส.อบต. สังกัด

และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ แสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยทั่วกัน อบต.ทางามไดรวม

พระบรมราชินีนารถ เทิดพระเกียรติและแสดงออก

ถึงความจงรักภักดีโดยทั่วกัน

198,000 0 0 0

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รวม



ผ.01

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ซอมสรางผิวจราจรลาดยาง เพื่อบํารุงรักษาทางที่ไดรับการ  - ซอมสรางเสริมผิวแอสฟลตติกคอนกรีต 1,329,000 - - - 1  - ประชาชนทั่วไป กองชาง

แอสฟลตติกคอนกรีต ถายโอนจาก รพช.ใหมีสภาพที่ใช สายบานทางาม - บานเขาไรศรีราชา เสนทาง และประชาชนในพื้นที่

สายบานทางาม หมูที่ 3 งานได ประชาชนหมูที่ 3, หมูที่ 6 ระยะทางรวม 0.700 กิโลเมตร มีการสัญจร ไป - มา

ถึงบานเขาไรศรีราชา หมูที่ 6 และประชาชนทั่วไปมีการสัญจรที่ กวาง 5 เมตร ที่สะดวก ปลอดภัย

สะดวกสบาย

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนที่มาใชบริการของ  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 162,900 -  -  - 1 ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ภายในองคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลทางาม ภายใน อบต.ทางาม เสนทาง สบายในการใชบริการของ

ทางาม ไดรับความสะดวก สบายในการ  ระยะทางรวม 0.052 กิโลเมตร องคการบริหารสวนตําบล

สัญจร - ไปมา กวาง 6 เมตร ไหลทางลูกรัง 0.5 เมตร ทางาม

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหประชาชนหมูที่ 8 และ  - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 400,000 -  -  - 1 ประชาชนหมูที่ 8 และ กองชาง

หมูที่ 8 ประชาชนทั่วไปไดรับความสะดวก สายบานนายณัฐพลถึงคลองชลประทาน เสนทาง ประชาชนทั่วไปไดรับความ

สบายในการสัญจร ไป-มา ระยะทางรวม 0.210 กิโลเมตร สะดวก สบายในการสัญจร

กวาง 4  เมตร ไหลทางลูกรัง ไป - มา

กวาง 0.5 เมตร

1,891,900 0 0 0

    2. ยุทธศาสตร  ดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 (ฉบับที่ 3)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ศูนยกลางการบริการการคา โลจิสติกส และการขนสง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมืองระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

รวม



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

3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แขงขันกีฬาตําบลทางาม  - เพื่อสงเสริมการแขงขันกีฬา และการ ประชาชนในพื้นที่ตําบลทางาม 80,000 80,000 80,000 80,000 1 ครั้ง  -ประชาชนตําบลทางามมีสุขภาพ สํานักปลัด

ดูแลสุขภาพใหสมบูรณแข็งแรง ตอป ที่สมบูรณแข็งแรง และรวมกิจกรรม

 - สงเสริมความสามัคคีของแตละหมูบาน ตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความสามัคคี

ในเขตตําบลทางาม

80,000 80,000 80,000 80,000รวม

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561  (ฉบับที่ 3)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และ ICT

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน และสงเสริมการจัดการที่ดินที่ทํากินของประชาชนใหถูกตอง

3. ยุทธศาสตร  ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ตอเติมอาคาร เพื่อตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตอเติมอาคาร ศพด. 150,000 - - - 1  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเขาไร กองชาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทางาม บานเขาไรศรีราชา อบต.ทางาม แหง ศรีราชามีอาคารสําหรับจัดการ สํานักปลัด

อบต.ทางาม (บานเขาไรศรีราชา) ปองกันฝนตกระหวางหองเรียนและ บานเขาไรศรีราชา หมูที่ 6 เรียนการสอนในระดับกอน

หองน้ําในฤดูฝน ปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ

150,000รวม

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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 (ฉบับที่ 3)

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. มีอาคารที่ทําการ ปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน 331,000 - - - 1  - อบต.ทางามไดใชประโยชน กองชาง

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล อบต. ทางามใชประโยชนในการปฏิบัติงาน อบต.ทางาม หมูที่ 13 แหง จากอาคารในการปฏิบัติงาน กองคลัง

ทางาม ตาง ๆ ที่เปนอํานาจหนาที่ขององคการ ตาง ๆที่เปนอํานาจหนาที่

บริหารสวนตําบลตามที่กฎหมายกําหนด ขององคการบริหารสวนตําบล

331,000รวม

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) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2561 (ฉบับที่ 3)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก



หน้าที� 1

  เปาหมาย     หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

1 การศาสนาวัฒนธรรม คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา  - เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย เครื่องออกกําลังกาย 200,000 - - - สํานักงานปลัด

และนันทนาการ ใหกับประชาชนในพื้นที่ตําบล

ทางามไดออกกําลังกาย

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - ตูเก็บเอกสาร 16,500 16,500 - - สํานักงานปลัด

สํานักงาน ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม แบบดามจับเขาควาย 16,500 กองคลัง

ในการบริการประชาชนตามอํานาจ จํานวน 9 หลัง ๆ ละ

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 5,500 บาท

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - ตูเก็บเอกสาร 6,600 - 6,600 - สํานักงานปลัด

สํานักงาน ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม แบบบานเลื่อนกระจก

ในการบริการประชาชนตามอํานาจ จํานวน 1 หลัง ๆ ละ

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 6,600 บาท

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - โตะทํางานระดับ 1-2 14,400 - - - สํานักงานปลัด

สํานักงาน ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม พรอมเกาอี้ จํานวน กองคลัง

ในการบริการประชาชนตามอํานาจ 3 ชุดๆ ละ 4,800 บาท

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค



หน้าที� 2

  เปาหมาย     หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - ผามานฉากดานหลัง 17,000 - - - สํานักงานปลัด

สํานักงาน ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม หองประชุมสภาฯ

ในการบริการประชาชนตามอํานาจ พรอมคาติดตั้ง

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - ตูโทรศัพท 20,000 - - - สํานักงานปลัด

สํานักงาน ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม พรอมคาติดตั้ง

ในการบริการประชาชนตามอํานาจ ขนาด 4 สายนอก

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 8 สายใน 

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - เครื่องบันทึกเสียง 3,200 - - - สํานักงานปลัด

ไฟฟาและ ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม มีหนวยความจําภายใน

วิทยุ ในการบริการประชาชนตามอํานาจ รองรับMicro SD 

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น card

8 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - ตูลําโพงลากเคลื่อนที่ 8,600 - - - สํานักงานปลัด

ไฟฟาและ ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม แบบลากเอนกประสงค

วิทยุ ในการบริการประชาชนตามอํานาจ พรอมไมโครโฟน 2 ตัว

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

9 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - พัดลมอุตสาหกรรม 4,860 - - - สํานักงานปลัด

ไฟฟาและ ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม แบบขาไขว จํานวน 2 

วิทยุ ในการบริการประชาชนตามอํานาจ ตัว ๆ ละ 2,430 บาท

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ขนาดใบพัดไมนอยกวา 22 นิ้ว

งบประมาณที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค



หน้าที� 3

  เปาหมาย     หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

10 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - พัดลมติดผนัง 4,860 - - - สํานักงานปลัด

ไฟฟาและ ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม ขนาดใบพัดไมนอยกวา

วิทยุ ในการบริการประชาชนตามอํานาจ 16 นิ้ว จํานวน 2 ตัว ๆ ละ

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 1,700 บาท

11 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - เครื่องดูดฝุน 7,200 - - - สํานักงานปลัด

งานบาน ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม เอนกประสงค มีถุงเก็บ

งานครัว ในการบริการประชาชนตามอํานาจ ฝุนไมนอยกวา 15 ลิตร

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มอเตอร 1,400-1,600 วัตต

12 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - เครื่องคอมพิวเตอร 22,000 - - - สํานักงานปลัด

คอมพิวเตอร ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม งานประมวลผลแบบที1่

ในการบริการประชาชนตามอํานาจ คุณสมบัติตามเกณฑ

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ราคาพื้นฐานกระทรวงICT

13 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - เครื่องคอมพิวเตอร 16,000 - - - สํานักงานปลัด

คอมพิวเตอร ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม โนตบุกงานสํานักงาน

ในการบริการประชาชนตามอํานาจ คุณสมบัติตามเกณฑ

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ราคาพื้นฐานกระทรวงICT

14 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - เครื่องพิมพเลเซอร/LED 3,300 - - - สํานักงานปลัด

คอมพิวเตอร ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง

ในการบริการประชาชนตามอํานาจ คุณสมบัติตามเกณฑ

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ราคาพื้นฐานกระทรวงICT

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณที่ผานมา



หน้าที� 4

  เปาหมาย     หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

15 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - เครื่องสํารองไฟฟา 5,600 - - - สํานักงานปลัด

คอมพิวเตอร ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม ขนาด800VA จํานวน 3 เครื่อง

ในการบริการประชาชนตามอํานาจ คุณสมบัติตามเกณฑ

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ราคาพื้นฐานกระทรวงICT

16 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - ชั้นเหล็กเก็บแฟม 4 ชั้น   5,200 - - - กองคลัง

สํานักงาน ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม จํานวน 1 หลัง

ในการบริการประชาชนตามอํานาจ

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

17 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - กลองถายภาพนิ่ง 9,000 - - - กองคลัง

โฆษณาและ ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม ระบบดิจิตอลความละเอียด

เผยแพร ในการบริการประชาชนตามอํานาจ ไมนอยกวา 16 ลานพิกเซล

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

18 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - เครื่องคอมพิวเตอร 30,000 - - - กองคลัง

คอมพิวเตอร ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม งานประมวลผลแบบที2่

ในการบริการประชาชนตามอํานาจ คุณสมบัติตามเกณฑ

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ราคาพื้นฐานกระทรวงICT

19 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - เครื่องพิมพ Dot Matrix 9,200 - - - กองคลัง

คอมพิวเตอร ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม แบบแครสั้น จํานวนหัวเข็ม

ในการบริการประชาชนตามอํานาจ ไมนอยกวา 24 เข็ม

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

งบประมาณที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค



หน้าที� 5

  เปาหมาย     หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

20 รักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - ตูเก็บเอกสาร 5,500 - - - สํานักงานปลัด

สํานักงาน ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม แบบดามจับเขาควาย

ในการบริการประชาชนตามอํานาจ จํานวน 1 หลัง ๆ ละ

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 5,500 บาท

21 รักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - วิทยุระบบVHF/FM 5,500 - - - สํานักงานปลัด

ไฟฟาและ ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม ชนิดมือถือ กําลังสง 5W

วิทยุ ในการบริการประชาชนตามอํานาจ จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 9,000 บาท

22 รักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 5,500 - - - สํานักงานปลัด

ไฟฟาและ ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม พรอมติดตั้งถังหมึก จํานวน 1 เครื่อง

วิทยุ ในการบริการประชาชนตามอํานาจ คุณสมบัติตามเกณฑ

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ราคาพื้นฐานกระทรวงICT

23 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - รถบรรทุก (ดีเซล) 688,000 - - - กองชาง

ยานพาหนะ ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม ขนาด 1 ตัน ปริมาตร

และขนสง ในการบริการประชาชนตามอํานาจ กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซีซี ขับเคลื่อน 2 ลอ

24 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - เครื่องคอมพิวเตอร 21,000 - - - กองชาง

คอมพิวเตอร ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม โนตบุกงานประมวลผล

ในการบริการประชาชนตามอํานาจ คุณสมบัติตามเกณฑ

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ราคาพื้นฐานกระทรวงICT

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณที่ผานมา



หน้าที� 6

  เปาหมาย     หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

25 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - เครื่องพิมพชนิดเลเซอร 53,000 - - - กองชาง

คอมพิวเตอร ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม หรือชนิดLED ขาวดํา A3

ในการบริการประชาชนตามอํานาจ คุณสมบัติตามเกณฑ

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ราคาพื้นฐานกระทรวงICT

26 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่ออํานวยความสะดวกในการ  - ตูเก็บเอกสาร 5,500 - 5,500 - สํานักงานปลัด

สํานักงาน ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม แบบดามจับเขาควาย

ในการบริการประชาชนตามอํานาจ จํานวน 1 หลัง ๆ ละ

หนาที่ 5,500 บาท

27 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น  เพื่อใชประโยชนในการจัดกิจกรรม คาจัดซื้อเตนทสวนกลาง 200,000 - 200,000 - สํานักงานปลัด

ตางๆเพื่อใชในพื้นที่ อบต.ทางาม จํานวน 4 หลัง

28 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น  เพื่อใชประโยชนในการจัดกิจกรรม คาจัดซื้อโตะสวนกลาง - - 100,000 100,000 สํานักงานปลัด

ตางๆเพื่อใชในพื้นที่ อบต.ทางาม   จํานวน  10 ตัว (5 ตัว) (5 ตัว)

29 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น  เพื่อใชประโยชนในการจัดกิจกรรม คาจัดซื้อเกาอี้สวนกลาง - 100,000 - 100,000 สํานักงานปลัด

ตางๆเพื่อใชในพื้นที่ อบต.ทางาม จํานวน 200 ตัว (100 ตัว) (100 ตัว)

30 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร คาติดตั้งเสียงตามสาย - 300,000 - - สํานักงานปลัด

โฆษณาและ อยางเพียงพอและทั่วถึง ตําบลทางาม สามารถ

เผยแพร ใชงานได 13 หมูบาน

31 รักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อสนับสนุนการจัดทําโครงการ คาจัดซื้อรถกูชีพ - กูภัย - - - 1,500,000 สํานักงานปลัด

ยานพาหนะ หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย จํานวน 1 คัน

และขนสง

งบประมาณที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค



หน้าที� 7

  เปาหมาย     หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

32 รักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชในการปฏิบัติงานตามอํานาจ คาจัดซื้อรถหนาตัก 3,000,000 - - - สํานักงานปลัด

ยานพาหนะ หนาที่ของ อบต.ทางาม และบรรเทา หลังขุด จํานวน 1 คัน

และขนสง สาธารณะภัยตางๆ

33 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชในการปฏิบัติงานตามอํานาจ คาจัดซื้อรถยนตสวน 1,000,000 - - - สํานักงานปลัด

ยานพาหนะ หนาที่ของ อบต.ทางาม และงาน กลาง (รถบรรทุกดีเซล)

และขนสง โครงการพื้นฐานตางๆ จํานวน 1 คัน

34 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น  เพื่อจัดซื้อเครื่องพนยาสําหรับ  - คาจัดซื้อเครื่องพนยา - - 80,000 - สํานักงานปลัด

การปองกันโรคไขเลือดออกในหมูบาน แบบฝอยละออง

ในเขตพื้นที่ตําบลทางาม  - คาจัดซื้อเครื่องพนยา - - - 80,000

แบบหมอกควัน

งบประมาณที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
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