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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 
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       บันทกึหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)  
เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1/2562 (ฉบับที่ 6) 

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

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) แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 (ฉบับท่ี 4) และ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2561 (ฉบับท่ี 5) ไปแลวนั้น 
 

เพ่ือประโยชนของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทางามอาจเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาทองถ่ินได  โดยมีเหตุผลดังนี้ เพ่ือใชเปนแนวทางการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562และปถัดไปโดยใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณฯ 
งานนโยบายและแผนไดดําเนินการตรวจสอบแผนงานโครงการ/กิจกรรมเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลทางามเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
1/2562 (ฉบับท่ี 6) เฉพาะโครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวนเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชน 
และโครงการท่ีมีความจําเปนท่ีตองดําเนินการ โดยจะตองมีงบประมาณรองรับ เพ่ือใหการจัดขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย เปนไปดวยความถูกตอง 
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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 1/2562 (ฉบับท่ี 6) 
  2.1.2 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทองถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2564) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2562 (ฉบบัท่ี 6) 
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คํานํา 

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) แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3/2561 (ฉบับท่ี 4) และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2561 (ฉบับท่ี 5) ไปแลวนั้น 

เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทางามไดรับความเดือดรอนในดานโครงสรางพ้ืนฐานอยาง
เรงดวนจึงมีความตองการพัฒนาโครงการตาง ๆ ของหมูบานท่ีหลากหลาย ซ่ึงบางโครงการมีการบรรจุใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน ดังนั้น เพ่ือประโยชนของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทางามจึงมีความจําเปนตอง
จัดแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลทางาม (พ.ศ. 2561 – 2564 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 
1/2562 (ฉบับท่ี 6) โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 หมวด 4 การแกไขการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ขอ 22 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 ขอ 22/1 

  องคการบริหารสวนตําบลทางาม ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทางาม คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทางาม เจาหนาท่ีใน
หนวยงานตาง ๆ ท่ีใหความรวมมือในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลทางาม (พ.ศ. 
2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2562 (ฉบับท่ี 6) ใหสําเร็จลุลวงดวยดีมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
กุมภาพันธ   2562 
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ภาคผนวก 



ผ.02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

     (ขยายเขตติดตั้งไฟฟารายทาง)

1 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัย หมูที่ 11 จุดบานนางพันอร 147,400 - - - 1 ประชาชนทั่วไป และประชาชน กองชาง

(รายทาง) ในชีวิตและทรัพยสิน และความ หมูที่ 6 จุดลานตากผลผลิต - 107,201 - - 1 ต.ทางามไดรับความปลอดภัย

ปลอดภัยในการเดินทางในเวลา ทางการเกษตร ในชีวิตและทรัพยสิน และไดรับ

กลางคืน หมูที่ 12 บานนางประดับ - 65,000 - - 1 ความปลอดภัยในการเดินทาง

หมูที่ 8 บานนายทองแดง 280,000 - 1 ในเวลากลางคืน

 -นายบุญชวย - - - - หมูบาน

147,400 172,201 280,000 -รวม

    1. ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 (ฉบับที่ 6)

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคกรประชาชน  

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา อยางยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมือง ระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ



ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารจัดการ เพื่อใหประชาชนตําบลทางาม คาไฟฟา,คาวัสดุกอสราง 500,000 500,000 500,000 500,000 2 ประชาชนตําบลทางามมีน้ําสะอาด กองชาง

ระบบประปาหมูบาน มีน้ําสะอาดในการอุปโภค - คาวัสดุอื่น เชน คลอรีน แหง ใชในการอุปโภค - บริโภค

ขององคการบริหารสวนตําบล บริโภคอยางเพียงพอและทั่วถึง สารสม ฯลฯ อยางเพียงพอและทั่วถึง

ทางาม

500,000 500,000 500,000 500,000รวม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมือง ระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ

    1. ยุทธศาสตร  ดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานการพาณิชย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 (ฉบับที่ 6)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  5 อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา อยางยั่งยืน 
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เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพื่อใหประชาชนไดสัญจร  -สายบานนางนกเล็ก พระโฉม - - 786,000 - 1 ประชาชนหมูที่ 2 ไดรับ กองชาง

คอนกรีต บานหนองปลิง หมูที่ 2 ไป - มาไดรับความสะดวก ถึงบานนางลํายง เนียมสวรรค เสนทาง ความสะดวก สบาย และ

สายบานนางนกเล็ก พระโฉม สบายและปลอดภัย กวาง 5 เมตร ระยะทางรวม ปลอดภัยในการสัญจร 

ถึงบานนางลํายง เนียมสวรรค 381 เมตร ไป - มา และใชเปนเสนทาง

 - คาจางออกแบบตามโครงการฯ - - 35,370 - ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร

(ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทางามกําหนด)

2 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพื่อใหประชาชนไดสัญจร  -ตอจากถนนลาดยางเดิม - 726,000 - - 1 ประชาชนหมูที่ 9 ไดรับ กองชาง

คอนกรีต บานปกตามี หมูที่ 9 ไป - มาไดรับความสะดวก เริ่มจากบานนายสมชาย ไชยมี เสนทาง ความสะดวก สบาย และ

ตอจากถนนลาดยางเดิม สบายและปลอดภัย ถึงคลองชลประทาน กวาง 5 เมตร ปลอดภัยในการสัญจร 

เริ่มจากบานนายสมชาย ไชยมี  ระยะทางรวม 287 เมตร ไป - มา และใชเปนเสนทาง

ถึงคลองชลประทาน  - คาจางออกแบบตามโครงการฯ - 32,670 - - ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร

(ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทางามกําหนด)

3 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพื่อใหประชาชนไดสัญจร (ตอ) โครงการเดิมเริ่มจาก - 863,000 - - 1 ประชาชนหมูที่ 11 ไดรับ กองชาง

คอนกรีตPara  บานหัววัง หมูที่ 11 ไป - มาไดรับความสะดวก บานนายประจวบ ถึงถนนลาดยาง เสนทาง ความสะดวก สบาย และ

(ตอ) โครงการเดิมเริ่มจาก สบายและปลอดภัย วัดโบสถนาขาม  กวาง 5 เมตร ปลอดภัยในการสัญจร 

บานนายประจวบ ถึงถนนลาดยาง  ระยะทางรวม 300 เมตร ไป - มา และใชเปนเสนทาง

วัดโบสถนาขาม  - คาจางออกแบบตามโครงการฯ - 38,835 - - ในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร

(ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทางามกําหนด)

โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 (ฉบับที่ 6)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ศูนยกลางการบริการการคา โลจิสติกส และการขนสง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 7 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการผังเมืองระบบขนสงมวลชนและระบบโลจิสติกสใหเชื่อมโยงอยางเปนระบบ

    2. ยุทธศาสตร  ดานคมนาคมขนสงและการจัดการผังเมือง

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

   (กอสรางถนนลาดยาง)



เปาหมาย งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  - เพื่อใหประชาชนไดสัญจร เริ่มจากบานนางชะลอน ถึงสาม

แยก
- 986,000 -

- 1
ประชาชนหมูที่ 12 ไดรับ

กองชาง

คอนกรีต บานวังเจก หมูที่ 12 ไป - มาไดรับความสะดวก สะพานคลองชลประทาน เสนทาง ความสะดวก สบาย และ

เริ่มจากบานนางชะลอนถึงสามแยก สบายและปลอดภัย กวาง 5 เมตร ระยะทางรวม ปลอดภัยในการสัญจร 

สะพานคลองชลประทาน และใชเปนเสนทาง 390 เมตร ไป - มา และใชเปนเสนทาง

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร  - คาจางออกแบบตามโครงการฯ - 44,370 - - ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

(ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทางามกําหนด)

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหประชาชนไดสัญจร  - ซอยขางวัดยางวนาราม - 227,000 - - 1 ประชาชนหมูที่ 5 ไดรับ กองชาง

 หมูที่ 5 บานยาง (ซอยขางวัด) ไป - มาไดรับความสะดวก หมูที่ 5 บานยาง เสนทาง ความสะดวก สบาย และ

สบายและปลอดภัย กวาง 4 เมตร ยาว 112 เมตร ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร ไป - มา และใชเปนเสนทาง

 - คาจางออกแบบตามโครงการฯ - 10,215 ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

(ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทางามกําหนด)

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหประชาชนไดสัญจร (ซอยบานนางเกษร โตแตง) - 163,000 - - 1 ประชาชนหมูที่ 8 ไดรับ กองชาง

หมูที่ 8 บานวังหนองแดง ไป - มาไดรับความสะดวก หมูที่ 8 บานวังหนองแดง เสนทาง ความสะดวก สบาย และ

(ซอยบานนางเกษร โตแตง) สบายและปลอดภัย กวาง 4 เมตร ยาว 78 เมตร ปลอดภัยในการสัญจร 

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร ไป - มา และใชเปนเสนทาง

 - คาจางออกแบบตามโครงการฯ - 7,335 - - ขนสงผลผลิตทางการเกษตร

(ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลทางามกําหนด)
0 3,098,425 821,370 0

   (กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

   (กอสรางถนนลาดยาง)
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6.1 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงภูมิทัศนริมไหลทาง 1. เพื่อปรับภูมิทัศนปลูกไมดอก หมูที่  1 - 13 - - 500,000 - 13  - ตําบลทางามมีภูมิทัศนที่ สํานักปลัด

ภายในตําบลทางาม ไมประดับ หมูที่ 6 บานเขาไรศรีราชา 100,000 1 สวยงาม รมรื่น และสามารถ

สองขางถนนสายหลัก/รอง  2. กําจัดวัชพืชที่ปกคลุมสองขางทาง แหง แกไขปญหาน้ําทวมขัง

และภายในหมูบาน 3. จัดทําธนาคารน้ําใตดิน ภายในหมูบาน

 ใหสวยงาม  สะอาด

0 100,000 500,000 0รวม

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา อยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิษณุโลกที่ : 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 (ฉบับที่ 6)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  อําเภอวัดโบสถ  จังหวัดพิษณุโลก
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