
 

 

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

    แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
  องคการบรหิารสวนตําบลทางาม 

(พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ครั้งท่ี 3/2561 (ฉบับท่ี 4) 

                               
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
สํานักงานปลัดอบต. 

องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก 





 

 

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

คาํนาํ 

ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 - 2564  เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม  พ.ศ.  
2559  โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลทางาม ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 
2 ประจําป 2559  เม่ือวันท่ี  31  ตุลาคม  2559 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 1) เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2560  และแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2561 (ฉบับท่ี 2) เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ  2561 และแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2561 (ฉบับท่ี 3) ไปแลวนั้น 

เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีมีความตองการพัฒนาโครงการตาง ๆ ของหมูบานท่ีหลากหลาย 
ซ่ึงบางโครงการไมมีการบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ซ่ึงโครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีผานการประชาคม
หมูบานท่ีประชาชนมีความตองการ  ดังนั้น เพ่ือประโยชนของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทางามจึงมี
ความจําเปนตองจัดแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปองคการบริหารสวนตําบลทางาม (พ.ศ. 2561 – 2564 ) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 (ฉบับท่ี 4) 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 3/2561 (ฉบับท่ี 4) ใหสําเร็จลุลวงดวยดีมา ณ 
โอกาสนี้ 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
กรกฎาคม   2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

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

       บันทกึหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

(พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 3/2561 (ฉบับที่ 4) 
---------------------------------- 

 
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  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2561 (ฉบับท่ี 2) เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ  
2561  และแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2561 (ฉบับท่ี 
3) ไปแลวนั้น 
 

เพ่ือประโยชนของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทางามอาจเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได  โดยมีเหตุผลดังนี้ เพ่ือใชเปนแนวทางการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปถัดไป โดยใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ
ฯ งานวิเคราะหนโยบายและแผนไดดําเนินการตรวจสอบแผนงานโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุในแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 (ฉบับท่ี 4) ท่ีมีความจําเปน
เรงดวนเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชน และโครงการท่ีมีความจําเปนท่ีตองดําเนินการ โดยจะตอง
มีงบประมาณรองรับ จากการประชุมประชาคมหมูบาน และโครงการตามนโยบายรัฐบาลจึงมีความจําเปนตอง
เพ่ิมเติมแผนงานโครงการโดยบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปฯ เพ่ือใหการจัดขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
เปนไปดวยความถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

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 3/2561 (ฉบับท่ี 4) 
  2.1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ 
 2.2 เปล่ียนแปลง 
  2.1.2 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.ทางาม (พ.ศ. 2561-2564) 
  เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3/2561 (ฉบับท่ี 4) 
  2.1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

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 ่3/2561 (ฉบับที่ 4)     หนา 3           
 

 
 

 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่นสี่ปองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

(พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2561 (ฉบับท่ี 4)



ผ.0๓

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตไฟฟา เพื่อใหประชาชนหมูที่ 4 ในสวนที่ ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 4 201,800 - - - 3 ประชาชนหมูที่ 4 บานใหมใต กองชาง

หมูที่ 4 บานใหมใต ไมมีไฟฟาใชไดมีไฟฟาใชใน บานใหมใต ครัวเรือน จํานวน 3 ครัวเรือน มีไฟฟาใช

ครัวเรือน จํานวน 3 ครัวเรือน ในครัวเรือน และสามารถใช

1. นายลําพอง  แตงอ่ํา ประโยชนจากไฟฟาในชีวิต

2. นายงุน   ยังเหม็น ประจําวัน

3. นางวาสนา  พลายงาม

201,800 - - -

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  ๑ อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา อยางยั่งยืน 

รวม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมือง ระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ

    1. ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561  (ฉบับที่ 4)

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ข.  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 5 การบริหารจัดการการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสากล และสงเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการการทํางานรวมกัน ผ.06

3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมและสนับสนุน  - เพื่อการสงเสริมและสนับสนุน เด็กและเยาวชนตําบลทางาม 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง  - สภาเด็กและเยาวชนของตําบล สํานักปลัด

กิจกรรมของสภาเด็กและ การจัดกิจกรรมของสภาเด็กและ จํานวน  13 หมูบาน ตอป ทางามไดรับการสนับสนุนในการ

เยาวชนตําบลทางาม เยาวชนตําบลทางามไดทํากิจกรรม จัดกิจกรรมที่สรางสรรคและเปน

ที่สรางสรรคและเปนประโยชน ประโยชน

20,000 20,000 20,000 20,000

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2561  (ฉบับที่ 4)

สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพ และ ICT

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 4 การเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน และสงเสริมการจัดการที่ดินที่ทํากินของประชาชนใหถูกตอง

3. ยุทธศาสตร  ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รวม



 

 

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

 
 

 
 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่นสี่ปองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 (ฉบับท่ี 4) 

 

 

 

 

 



ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตไฟฟา เพื่อใหระบบประปาหมูที่ 8 ขยายเขตไฟฟา 250,000 - - - 1 ระบบประปาหมูบานหมูที่ 8 กองชาง

ระบบประปาหมูบาน มีไฟฟาใชในการผลิตน้ําประปา พรอมติดตั้งหมอมิเตอร แหง มีระบบไฟฟาใชในการผลิต

้หมูที่ 8 ประชาชนไดมีน้ําเพื่อการอุปโภค หมอแปลง ฯลฯ ทําใหประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภค

บริโภค  - บริโภค

250,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง 3/2561 (ฉบับที่ 4)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

    1. ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รวม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา อยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมือง ระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ



ผ.01

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนนลาดยาง  - เพื่อใหประชาชนหมูที่ 6 และ  - ผิวจราจรแบบแอสฟลทติกคอนกรีต - 1,123,000 - - 1  - ประชาชนทั่วไป กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ประชาชนทั่วไปไดรับ ซอยทรงไทย หมูที่ 6 ชวงกม.ที1่+280-กม.ที่ เสนทาง และประชาชนในพื้นที่

ซอยทรงไทย ความสะดวกสบาย 1+880 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 600 เมตร มีการสัญจร ไป - มา

 บานเขาไรศรีราชา หมูที่ 6 ในการสัญจรไป - มา พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 2,400 ตารางเมตร ที่สะดวก ปลอดภัย
พรอมปายประชาสัมพันธ

2 ซอมสรางถนนลาดยาง  - เพื่อใหประชาชนหมูที่ 1 และ  - ผิวจราจรแบบแอสฟลทติกคอนกรีต - 1,132,500 - - 1  - ประชาชนทั่วไป กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ประชาชนทั่วไปไดรับ บานสวนปาน หมูที่ 1 ชวงกม.ที0่+000-กม.ที่ เสนทาง และประชาชนในพื้นที่

บานนางสมบูรณ คุมพวง - ความสะดวกสบาย 0+660 ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 660 เมตร มีการสัญจร ไป - มา

โรงเรียนวัดเสนาสน ในการสัญจรไป-มา พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 2,640 ตารางเมตร ที่สะดวก ปลอดภัย

บานสวนปาน หมูที่ 1 พรอมปายประชาสัมพันธ

- 2,255,500 - -รวม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมืองระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ

    2. ยุทธศาสตร  ดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 (ฉบับที่ 4)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ศูนยกลางการบริการการคา โลจิสติกส และการขนสง



  เปาหมาย     หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) (2561) (2562) (2563) (2564) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทคาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - ชุดกลองโทรทัศนวงจรปด พรอมติดตั้ง 0 150,000 0 0 สํานักงานปลัด

ไฟฟาและ ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม จํานวน 2 ชุด พรอมอุปกรณ ฯลฯ

วิทยุ ในการบริการประชาชนตามอํานาจ

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

2 บริหารงานทคาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - เครื่องตัดหญาแบบขอออน 11,000 0 0 0 สํานักงานปลัด

งานบาน ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม จํานวน 1 เครื่อง

งานครัว ในการบริการประชาชนตามอํานาจ

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
3 บริหารงานทคาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพือใชประโยชนในการ  - ผามานพรอมอุปกรณ 15,000 0 0 0 สํานักงานปลัด

งานบาน ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม ขนาด 320x165 ซ.ม. จํานวน 2 ชุด

งานครัว ในการบริการประชาชนตามอํานาจ ขนาด 210x165 ซ.ม. จํานวน 4ชุด

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ขนาด 160x150 ซ.ม. จํานวน 2 ชุด

4 บริหารงานทคาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - เครื่องคอมพิวเตอร 0 22,000 0 0 กองคลัง

คอมพิวเตอร ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม งานประมวลผลแบบที่ 1

ในการบริการประชาชนตามอํานาจ คุณสมบัติตามเกณฑ

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ราคาพื้นฐานกระทรวงICT

5 บริหารงานทคาครุภัณฑ ครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  - เครื่องปรับอากาศ (ศพด. บานเขาไรฯ) 0 84,600 0 0 กองคลัง

สํานักงาน ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม จํานวน  2 เครื่อง

ในการบริการประชาชนตามอํานาจ ราคาเครื่องๆ ละ 42,300 บาท

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ขนาด 32,000 บีทียู

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2561 (ฉบับที่ 4)

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณที่ผานมา
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