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แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2561 (ฉบับที่ 5)                 
 

คาํนาํ 

ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 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 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 
2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2561 (ฉบับท่ี 3) และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 (ฉบับท่ี 4)ไปแลวนั้น 

เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีมีความตองการพัฒนาโครงการตาง ๆ ของหมูบานท่ีหลากหลาย 
ซ่ึงบางโครงการไมมีการบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ซ่ึงโครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีผานการประชาคม
หมูบานท่ีประชาชนมีความตองการ  ดังนั้น เพ่ือประโยชนของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทางามจึงมี
ความจําเปนตองจัดแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลทางาม (พ.ศ. 2561 – 2564 ) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2561 (ฉบับท่ี 5) 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) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2561 (ฉบับท่ี 5) ใหสําเร็จลุลวงดวยดีมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
พฤศจิกายน   2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2561 (ฉบับที่ 5)                 
 

       บันทกึหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  
เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2561 (ฉบับที่ 5) 

---------------------------------- 
 

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 2/2561 (ฉบับท่ี 
3) และแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 (ฉบับท่ี 4)    
ไปแลวนั้น 
 

เพ่ือประโยชนของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทางามอาจเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปได  โดยมีเหตุผลดังนี้ เพ่ือใชเปนแนวทางการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปถัดไป โดยใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ
ฯ งานวิเคราะหนโยบายและแผนไดดําเนินการตรวจสอบแผนงานโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2561 (ฉบับท่ี 5) ท่ีมีความจําเปนเรงดวนเพ่ือแกไข
ปญหาความเดือดรอนใหประชาชน และโครงการท่ีมีความจําเปนท่ีตองดําเนินการ โดยจะตองมีงบประมาณ
รองรับ จากการประชุมประชาคมหมูบาน และโครงการตามนโยบายรัฐบาลจึงมีความจําเปนตองเพ่ิมเติม
แผนงานโครงการโดยบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปฯ เพ่ือใหการจัดขอบัญญัติงบประมาณรายจาย เปนไป
ดวยความถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2561 (ฉบับที่ 5)                 
 

สารบัญ 
                หนา 
ประกาศ 
สวนที่ 1 บทนํา 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่น               2 
2. วัตถุประสงคของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่น    2 
3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น              2 

 
สวนที่ 2 การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัต ิ
 2.1 เปล่ียนแปลง 
  2.1.1 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.ทางาม (พ.ศ. 2561-2564) 
  เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 4/2561 (ฉบับท่ี 5) 
  2.1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2561 (ฉบับที่ 5)                 
 

บทนํา 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น  

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

แผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 
2. วัตถุประสงคของการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 

1. เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมท้ังวางแนวทาง
เพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

2. เพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชน 
 
3. ข้ันตอนการเพ่ิมเติม และเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน  

3. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ ประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล สําหรับองคการ บริหาร
สวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงตอสภาองคการบริหาร
สวนตําบลเพ่ือใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใชตอไป 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2561 (ฉบับที่ 5)     หนา 4           
 

 
 

 
 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2564) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2561 (ฉบับท่ี 5) 

 

 

 

 

 



 

 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2561 (ฉบับที่ 5)                 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



ผ.05

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ซอมสรางผิวจราจรลาดยาง เพื่อบํารุงรักษาทางที่ไดรับการ  - ซอมสรางเสริมผิวแอสฟลตติกคอนกรีต - 4,602,000 - - 1  - ประชาชนทั่วไป กองชาง

แอสฟลตติกคอนกรีต ถายโอนจาก รพช.ใหมีสภาพที่ใช สายบานทางาม - บานเขาไรศรีราชา เสนทาง และประชาชนในพื้นที่

สายบานทางาม หมูที่ 3 งานได ประชาชนหมูที่ 3, หมูที่ 6 ระยะทางรวม 2.475 กม. ระหวางชวงที่ 1 มีการสัญจร ไป - มา

ถึงบานเขาไรศรีราชา หมูที่ 6 และประชาชนทั่วไปมีการ

่

 กม.ที่ 0+000 - กม.ที่ 2+185 ที่สะดวก ปลอดภัย

สะดวกสบาย ชวงที่ 2  กม.ที่  2+210 - กม.ที่ 2+500

2 ซอมสรางผิวจราจรลาดยาง เพื่อใหประชาชนหมูที่ 11,5 และ  - ทางหลวงหมายเลข 1220 ถนนวัดโบสถ - - - 8,637,000 - 1  - ประชาชนทั่วไป กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต ประชาชนทั่วไปไดรับความสะดวก ทางหลวงหมายเลข 1220 ตอน วัดโบสถ เสนทาง และประชาชนในพื้นที่

สายบานหัววัง หมูที่ 11 สบายในการสัญจรไป-มา  – นาขาม  ระหวางชวง กม.ที่ 5 + 655 มีการสัญจร ไป - มา

ถึงบานทาแกง หมูที่ 7 ต.บานยาง  – กม.ที่ 8 + 085  ระยะทางดําเนินการ ที่สะดวก ปลอดภัย

2,430 กม. ผิวจราจรกวาง  6.00 เมตร

 ไหลทางกวางขางละ 1.50  เมตร

0 4,602,000 8,637,000 0

    2. ยุทธศาสตร  ดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 (ฉบับที่ 5)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ศูนยกลางการบริการการคา โลจิสติกส และการขนสง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมืองระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ



ผ.01

        2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมใหความรูขับขี่ปลอดภัย  - เพื่อใหความรูเกี่ยวการขับขี่ เด็กและเยาวชน 30,000 10,000 12,000 15,000 1 ครั้ง กลุมเปาหมายไดรับ สํานัก

เพิ่มวินัยการจราจร ยานพาหนะและกฎหมาย ประชาชนทั่วไป (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตอป ความรูดานการขับขี่ ปลัด

การจราจรที่เกี่ยวของ ในเขตพื้นที่ตําบลทางาม ยานพาหนะและ

กฎหมายที่เกี่ยวของ

เกิดความปลอดภัยในการ

ใชรถใชถนน

30,000 10,000 12,000 15,000

    2. ยุทธศาสตร  ดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 (ฉบับที่ 5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ศูนยกลางการบริการการคา โลจิสติกส และการขนสง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมืองระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ



แบบ ผ.08

  เปาหมาย     หนวยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ                                              คาจัดซื้อชุดกลองโทรทัศนวงจรปด พรอมคาติดตั้ง จํานวน  82,000  บาท

ไฟฟาและ ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม 1. คาจัดซื้อกลองโทรทัศนชนิดเครือขาย 0 46,000 0 0 สํานักปลัด

วิทยุ ในการบริการประชาชนตามอํานาจ ราคา 23,000 บาท จํานวน 2 ตัว

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย 0 22,000 0 0

(Network Video Recorder)

(สําหรับกลองโทรทัศนวงจรปด)

3. อุปกรณการติดตั้ง พรอมคาติดตั้ง 0 14,000 0 0

ชุดกลองโทรทัศนวงจรปด

 เชน อุปกรณทีวี สายสัญญาณทีวี 

อุปกรณปลีกยอย งานติดตั้ง เดินสาย

เซ็ทระบบ ฯลฯ

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ 4. โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV ) 0 17,700 0 0 สํานักปลัด

โฆษณาและ ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม แบบ Smart TV (จํานวน 1 เครื่อง)

เผยแพร ในการบริการประชาชนตามอํานาจ (สําหรับกลองโทรทัศนวงจรปด)

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  5. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE 0 8,600 0 0 สํานักปลัด

ไฟฟาและ ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม PoE L2 Swich (จํานวน 1 ตัว)

วิทยุ ในการบริการประชาชนตามอํานาจ (สําหรับกลองโทรทัศนวงจรปด)

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  6. ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร 0 5,500 0 0 สํานักปลัด

คอมพิวเตอร ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม และอุปกรณ ขนาด 9U จํานวน 1 ตู

ในการบริการประชาชนตามอํานาจ (สําหรับกลองโทรทัศนวงจรปด)

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 (ฉบับที่ 5)

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณที่ผานมา



  เปาหมาย     หนวยงาน

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

(บาท) (บาท)  (บาท) (บาท)

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ คาครุภัณฑ  เพื่อใชประโยชนในการ  7. เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 kVA 0 5,900 0 0 สํานักปลัด

คอมพิวเตอร ปฏิบัติงานของ อบต.ทางาม จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,900 บาท

ในการบริการประชาชนตามอํานาจ (สําหรับกลองโทรทัศนวงจรปด)

หนาที่ เพื่อใหเกิดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

งบประมาณที่ผานมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
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