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สวนที่ 1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 
1. ดานกายภาพ   

 

1.1 ลักษณะท่ีต้ัง อาณาเขต  
จังหวัดตากมีพื้นที่ต้ังอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย ระหวางเสนรุงที่ 15 องศา 55 ลิปดา   

36 ฟลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 99 องศา 7 ลิปดา 22 ฟลิปดาตะวันออก สูงกวาระดับนํ้าทะเล   
ปานกลาง 116.2 เมตร หางจากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน 
ระยะทางประมาณ 426 กิโลเมตร มีเน้ือที่ประมาณ 16,407 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
10,254,156 ไร คิดเปนรอยละ 3.19 ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีพื้นที่ใหญเปนอันดับสองของภาคเหนือ
รองจากจังหวัดเชียงใหม 

 

มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตางๆ 9 จังหวัด และประเทศเพื่อนบาน 1 ประเทศ ดังน้ี 
ทิศเหนือ   ติดตอกับ จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง 
ทิศใต     ติดตอกับจังหวัดอุทัยธานี และกาญจนบุรี 
ทิศตะวันออก   ติดตอกับจังหวัดสุโขทัย กําแพงเพชร นครสวรรค และอุทัยธานี 
ทิศตะวันตก   ติดตอกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแหงสหภาพพมา มีชายแดน  

ยาว 542 กิโลเมตร 
 
1.2 สภาพภูมิประเทศ 

 สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดตากประกอบดวยปาไมและเทือกเขาสูง มีพื้นที่ราบสําหรับ
การเกษตรนอย โดยเฉพาะอยางย่ิงทางฝงตะวันตกของแมนํ้าปงเปนทิวเขาถนนธงชัย สูงสลับซับซอน 
จังหวัดตากแบงไดเปน 2 สวน คือ 

1. ดานตะวันออก ประกอบดวย 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองตาก อําเภอบานตาก อําเภอ
สามเงา และอําเภอวังเจา มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 5,692.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,557,925 ไร คิดเปน
รอยละ 34.70 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศดานตะวันออกน้ีประกอบดวย ภูเขาสูง
ประมาณรอยละ 65 ของพื้นที่ ปกคลุมไปดวยปาโปรง และปาเบญจพรรณ 

2. ดานตะวันตก ประกอบดวย 5 อําเภอ ไดแก อําเภอแมสอด อําเภอแมระมาด อําเภอ    
พบพระ อําเภอทาสองยาง และอําเภออุมผาง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 10,713.97 ตารางกิโลเมตร หรือ 
6,696,231.25 ไร คิดเปนรอยละ 65.30 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศเปนภูเขาสูง
ประมาณรอยละ 80 ปกคลุมดวยปาโปรง ปาดงดิบ และปาสน 
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1.3 สภาพภูมิอากาศ   
 เน่ืองจากจังหวัดตากมีสภาพภูมิประเทศแบงออกเปนสองซีก คือ ตะวันออกและตะวันตก   
โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยแบงกลางทําใหลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดตากตางกันไปดวย เน่ืองจาก
เทือกเขาถนนธงชัยเปนตัวปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใต ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเล         
อันดามันทําใหซีกตะวันออกจะไดรับความชุมช้ืนจากลมมรสุมไมเต็มที่ ขณะที่ฝงตะวันตกจะไดรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมมากกวาทําใหปริมาณฝนตกในซีกตะวันตกโดยเฉพาะในที่ที่อยูในเขตภูเขาอากาศ
จะหนาวเย็นมากกวาซีกตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เส้นแบง่แนวเขตประเทศ 

เส้นแบง่แนวเขตจงัหวดั 
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ถนนทางหลวง 

เส้นแบง่แนวเขตอําเภอ 

สัญลักษณ์ในแผนท่ี 
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 1.4 ลักษณะของดิน 
 ทรัพยากรดินสวนใหญเปนดินทราย ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรดินอยูในระดับปานกลาง
ถึงตํ่า มีการใชสารเคมี หรือสารอันตราย สงผลกระทบใหมีการปนเปอนของดิน ดินสวนใหญมีคุณภาพตํ่า 
ไมเหมาะสมตอการเพาะปลูก พื้นที่ที่เปนเนินสูงหรือภูเขาที่มีความลาดชันมาก เมื่อเกิดฝนตกหนักมาก 
มีความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลม 

 
  1.5 ลักษณะของแหลงนํ้า 
 จั งห วัดตากมี แม นํ้ าที่ สํ า คัญ ไหลผ าน  ไดแก  แม นํ้ าป ง  แม นํ้ า วัง  และแม นํ้ า เ มย                        
ซึ่งมีความสําคัญตอการเพาะปลูก และการประมงนํ้าจืด ประชากรสวนใหญใช นํ้าจากลําหวย             
ที่พาดผานพื้นที่ของหมูบานหรือใกลเคียง และในบางพื้นที่มีการกักเก็บนํ้าโดยการสรางฝายเพื่อใช       
การอุปโภค สําหรับหมูบานที่มีปญหา 3 6เสี่ยงภัยแลงมีทั้งหมด 432 หมูบาน จําแนกเปนอําเภอเมือง          
69 หมูบาน อําเภอบานตาก 49 หมูบาน อําเภอสามเงา 43 หมูบาน อําเภอแมสอด 69 หมูบาน 
อําเภอแมระมาด 51 หมูบาน อําเภอทาสองยาง 54  หมูบาน อําเภอพบพระ 40 หมูบาน อําเภออุมผาง 
39 หมูบาน และอําเภอวังเจา 18 หมูบาน 
 
 1.6 ลักษณะของไมและปาไม 
 ปาไมโดยสวนใหญของจังหวัดตากมีความหนาแนนในบริเวณที่เปนพื้นที่สูง โดยในพื้นที่ดาน
ตะวันตกของจังหวัดมีบางสวนที่เปนพื้นที่สูง ซึ่งคิดเปนรอยละ 72.05 พื้นที่ไมใชปา คิดเปนรอยละ 
27.95 สังคมพืชโดยสวนใหญมีทั้งปาผลัดใบและปาไมผลัดใบ พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ มีจํานวน 
7,567,768 ไร พื้นที่ปาไมครอบคลุมบริเวณกวารอยละ 70 ของพื้นที่จังหวัด และหนาแนนในพื้นที่
ทางดานตะวันตก มีไมมีคาอยูหลายชนิด เชน ไมสัก ไมเต็งรัง ไมมะคา ไมตะแบก และไมตะเคียน 
ตลอดจนไมเบญจพรรณอื่นๆ 
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2. ดานการเมือง/การปกครอง 
  

2.1 เขตการปกครอง 
จังหวัดตากแบงเขตการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 63 ตําบล 562 หมูบาน 1 องคการ

บริหารสวนจังหวัด 19 เทศบาล 49 องคการบริหารสวนตําบล โดยอําเภออุมผาง เปนอําเภอที่มีพื้นที่
มากที่สุด รองลงมา คือ อําเภอสามเงา และอําเภอแมสอด สวนอําเภอวังเจา มีพื้นที่นอยที่สุด อําเภอ   
ที่มีจํานวนหมูบานมากที่สุด คืออําเภอเมืองตาก รองลงมา คือ อําเภอแมสอด และอําเภอบานตาก   
สวนอําเภอวังเจา มีหมูบานนอยที่สุด  

 
ตารางท่ี 1  จํานวนเขตการปกครองของจังหวัดตาก 
 

อาํเภอ 
ปที่

จัดตั้ง 
พื้นที ่       

(ตร.กม.) 

จํานวนตําบล 
จํานวน  
หมูบาน 

จํานวน  
เทศบาล 

จํานวน  
อบต. 

หมายเหตุ นอกเขต ในเขต 
รวม 

เทศบาล เทศบาล 

1. เมืองตาก 2429 1,600 10 4 14 104 3 8 
 

2. บานตาก 2438 993 5 2 7 79 2 6 
 

3. สามเงา 2501 2,772 6 - 6 46 1 6 
 

4. แมสอด 2441 1,986 9 1 10 90 4 8 
 

5. แมระมาด 2494 1,476 6 - 6 57 3 5 
 

6. ทาสองยาง 2501 1,920 6 - 6 67 1 6 
 

7. พบพระ 2530 1,007 5 - 5 55 1 5 
 

8. อุมผาง 2502 4,325 4 2 6 36 3 2 
 

9. วังเจา 2539 329 3 - 3 28 1 3 
 

10. ทม.ตาก 2479 - - - - - - - 
16 

ชุมชน 

11. ทน.แมสอด 2480 - - - - - - - 
20 

ชุมชน 

รวมทั้งส้ิน - 16,408 54 9 63 562 19 49 
 

 

ท่ีมา : ที่ทําการปกครองจังหวัดตาก และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดตาก,  
        31 ธันวาคม 2561 
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2.2 การเลือกต้ัง 
 1) การเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 332,414 คน ผูมาใชสิทธ์ิ จํานวน 211,036 คน เปนรอยละ 63.49     
บัตรเสียจํานวน 14,554 ใบ เปนรอยละ 6.90 และบัตรไมประสงคลงคะแนน 10,428 คน เปนรอยละ 
4.94  
 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการใชสทิธิเลอืกต้ังนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดตาก 
 

อาํเภอ 
จํานวนผูมีสิทธิ ์ ผูมาใชสิทธิ์ บัตรเสีย บัตรไมประสงคลงคะแนน 

เลือกตั้ง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เมืองตาก 73,344 46,579 63.51 1,915 4.11 3,034 6.51 

บานตาก 33,908 20,665 60.94 960 4.65 842 4.07 

สามเงา 23,607 13,461 57.02 522 3.88 486 3.61 

วังเจา 20,411 12,924 63.32 722 5.59 383 2.96 

แมสอด 74,397 46,898 63.04 2,733 5.83 3,365 7.17 

แมระมาด 30,779 21,857 71.01 1,879 8.6 632 2.89 

ทาสองยาง 30,270 18,513 61.16 3,000 16.2 234 1.26 

พบพระ 31,844 19,996 62.79 1,827 9.14 1,183 5.92 

อุมผาง 13,854 10,143 73.21 996 9.82 269 2.65 

รวม 332,414 211,036 63.49 14,554 6.90 10,428 4.94 

 

ท่ีมา  :  กองกจิการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดตาก, กรกฎาคม 2555 
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 2) การเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 332,655 คน ผูมาใชสิทธ์ิ จํานวน 204,813 คน เปนรอยละ 61.57       
บัตรเสีย จํานวน 9,882 ใบ เปนรอยละ 4.82 และบัตรไมประสงคลงคะแนน 12,491 คน เปนรอยละ 
6.10  
 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการใชสทิธิเลอืกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดตาก 
 

อาํเภอ 

เขต จํานวน 
ผูมาใชสิทธิ บัตรด ี บัตรเสีย 

บัตรไมประสงค 

เลือกตั้ง ผูมีสิทธิ ์ ลงคะแนน 

ที ่ เลือกตั้ง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เมืองตาก 1 11,426 6,376 55.80 5,581 87.53 162 2.54 633 9.93 

 
2 11,099 5,977 53.85 4,717 78.92 177 2.96 1,083 18.12 

 
3 13,378 8,782 65.65 8,144 92.74 233 2.65 405 4.61 

 
4 13,331 7,430 55.73 6,589 88.68 205 2.76 636 8.56 

 
5 12,509 8,128 64.98 6,912 85.04 383 4.71 833 10.25 

 
6 12,022 7,558 62.87 6,787 89.80 203 2.69 568 7.52 

รวม 73,765 44,251 59.99 38,730 87.52 1,363 3.08 4,158 9.40 

บานตาก 1 16,812 10,109 60.13 9,250 91.50 341 3.37 518 5.12 

 
2 16,733 10,141 60.60 9,425 92.94 357 3.52 359 3.54 

รวม 33,545 20,250 60.37 18,675 92.22 698 3.45 877 4.33 

สามเงา 1 11,331 6,480 57.19 5,981 92.30 251 3.87 248 3.83 

 
2 12,462 7,530 60.42 7,143 94.86 172 2.28 215 2.86 

รวม 23,793 14,010 58.88 13,124 93.68 423 3.02 463 3.30 

วังเจา 1 10,384 6,448 62.10 6,140 95.22 176 2.73 132 2.05 

 
2 10,217 6,611 64.71 5,935 89.77 299 4.52 377 5.70 

รวม 20,601 13,059 63.39 12,075 92.46 475 3.64 509 3.90 

แมระมาด 1 10,438 7,212 69.09 6,629 91.92 366 5.07 217 3.01 

 
2 11,365 8,070 71.01 7,499 92.92 251 3.11 320 3.97 

 
3 8,725 6,051 69.35 5,327 88.04 609 10.06 115 1.90 

รวม 30,528 21,333 69.88 19,455 91.20 1,226 5.75 652 3.06 
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ตารางท่ี 3  แสดงผลการใชสทิธิเลอืกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดตาก (ตอ) 
 

อาํเภอ 

เขต จํานวน 
ผูมาใชสิทธิ บัตรด ี บัตรเสีย 

บัตรไมประสงค 

เลือกตั้ง ผูมีสิทธิ ์ ลงคะแนน 

ที ่ เลือกตั้ง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

แมสอด 1 8,781 4,495 51.19 3,643 81.05 176 3.92 676 15.04 

 
2 8,985 4,467 49.72 3,613 80.88 179 4.01 675 15.11 

 
3 11,045 6,676 60.44 5,735 85.90 240 3.59 701 10.50 

 
4 10,848 7,236 66.70 6,485 89.62 248 3.43 503 6.95 

 
5 11,792 7,286 61.79 6,531 89.64 431 5.92 324 4.45 

 
6 12,898 9,046 70.13 7,938 87.75 366 4.05 742 8.20 

 
7 9,549 6,262 65.58 5,402 86.27 412 6.58 448 7.15 

รวม 73,898 45,468 61.53 39,347 86.54 2,052 4.51 4,069 8.95 

ทาสองยาง 1 10,012 5,318 53.12 4,694 88.27 546 10.27 78 1.47 

 
2 10,639 5,294 49.76 4,669 88.19 570 10.77 55 1.04 

 
3 10,274 6,840 66.58 6,037 88.26 601 8.79 202 2.95 

รวม 30,925 17,452 56.43 15,400 88.24 1,717 9.84 335 1.92 

พบพระ 1 10,464 5,385 51.46 4,337 80.54 567 10.53 481 8.93 

 
2 11,062 7,129 64.45 6,341 88.95 420 5.89 368 5.16 

 
3 9,931 6,158 62.01 5,607 91.05 278 4.51 273 4.43 

รวม 31,457 18,672 59.36 16,285 87.22 1,265 6.77 1,122 6.01 

อุมผาง 1 8,311 6,449 77.60 5,941 92.12 349 5.41 159 2.47 

 
2 5,832 3,869 66.34 3,408 88.08 314 8.12 147 3.80 

รวม 14,143 10,318 72.95 9,349 90.61 663 6.43 306 2.97 

รวมทั้งส้ิน 332,655 204,813 61.57 182,440 89.08 9,882 4.82 12,491 6.10 
 

ท่ีมา  :  กองกจิการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดตาก, ตุลาคม 2555 
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3. ประชากร 
 

 3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
จังหวัดตากมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 654,676 คน โดยอําเภอวังเจา มีความหนาแนนของ

ประชากรมากที่สุด จํานวน 102.70 คน/ตร.กม. รองลงมา คือ อําเภอพบพระ มีความหนาแนนของ
ประชากร จํานวน 83.41 คน/ตร.กม. และอําเภออุมผาง มีความหนาแนนของประชากรนอยที่สุด 
จํานวน 10.14 คน/ตร.กม. รายละเอียดดังตารางที่ 4 - 5 
 
ตารางท่ี 4  จํานวนประชากรของจังหวัดตาก  
 

อาํเภอ 
ตําบล 

หมูบาน 
พื้นที ่ ประชากร

ทั้งหมด 
ชาย หญิง 

เทศบาล อบต. (ตร.กม.) 

เมืองตาก 3 8 104 1,600 103,124 51,926 51,198 

บานตาก 2 6 79 993 45,064 22,219 22,845 

สามเงา 1 6 46 2,772 31,896 15,676 16,220 

แมสอด 4 8 90 1,986 164,477 83,020 81,457 

แมระมาด 3 5 57 1,476 58,279 29,762 28,517 

ทาสองยาง 1 6 67 1,920 90,153 46,526 43,627 

พบพระ 1 5 55 1,007 84,001 42,734 41,267 

อุมผาง 2 3 36 4,325 43,895 22,885 21,010 

วังเจา 1 3 28 329 33,787 16,968 16,819 

รวม 18 50 562 16,408 654,676 331,716 322,960 

 

ท่ีมา : กรมการปกครอง, 31 ธันวาคม 2561 
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ตารางท่ี 5  จํานวนประชากรรายตําบล และจํานวนครัวเรือน  
 

อาํเภอ ตําบล 
จํานวน    จํานวน

ครัวเรือน 

จาํนวนประชากร 

หมูบาน/ชุมชน ชาย หญิง รวม 

เมืองตาก หนองบัวเหนือ 8 1,549 2,245 2,325 4,570 

  โปงแดง 14 2,955 4,785 4,622 9,407 

  นํ้ารึม 11 6,903 7,118 6,541 13,659 

  วังหิน 13 3,658 4,693 4,966 9,659 

  แมทอ 13 3,061 4,237 4,290 8,527 

  ปามะมวง 7 1,885 2,100 2,280 4,380 

  วังประจบ 14 4,127 6,672 6,686 13,358 

  ตลุกกลางทุง 8 1,558 2,226 2,293 4,519 

  เทศบาลตําบลหนองบัวใต 7 2,659 3,132 3,178 6,310 

  เทศบาลตําบลไมงาม 9 6,047 6,755 5,275 12,030 

  เทศบาลเมืองตาก 16 ชุมชน 7,358 7,963 8,742 16,705 

        ตําบลระแหง 4 ชุมชน 2,609 2,895 3,138 6,033 

        ตาํบลหนองหลวง 4 ชุมชน 2,616 2,366 2,598 4,964 

        ตําบลเชียงเงิน 4 ชุมชน 1,072 1,199 1,298 2,497 

        ตําบลหัวเดียด 4 ชุมชน 1,061 1,503 1,708 3,211 

  รวม 120 41,760 51,926 51,198 103,124 

บานตาก ตากออก 15 1,903 2,781 2,876 5,657 

  สมอโคน 9 1,588 2,190 2,174 4,364 

  แมสลิด 13 2,502 3,956 3,856 7,812 

  ตากตก 11 1,313 1,697 1,685 3,382 

  เกาะตะเภา 10 1,964 2,981 3,215 6,196 

  ทองฟา 9 1,283 2,307 2,286 4,597 

  เทศบาล  ต.บานตาก 15 2,657 3,202 3,636 6,838 

  เทศบาล  ต.ทุงกระเชาะ 12 2,067 3,105 3,117 6,222 

  รวม 94 15,277 22,219 22,845 45,064 
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ตารางท่ี 5  จํานวนประชากรรายตําบล และจํานวนครัวเรือน (ตอ) 
 

อาํเภอ ตําบล 
จํานวน    จํานวน

ครัวเรือน 

จาํนวนประชากร 

หมูบาน/ชุมชน ชาย หญิง รวม 

สามเงา สามเงา 7 1,146 1,743 1,796 3,539 

  วังหมัน 7 1,610 2,258 2,375 4,633 

  ยกกระบัตร 12 2,561 3,970 4,145 8,115 

  ยานรี 5 1,099 1,689 1,679 3,368 

  บานนา 5 868 1,053 1,015 2,068 

  วังจันทร 10 1,875 2,615 2,652 5,267 

  เทศบาลตําบลสามเงา 10 2,011 2,348 2,558 4,906 

  รวม 56 11,170 15,676 16,220 31,896 

วังเจา เชียงทอง 14 4,268 7,287 7,381 14,668 

  นาโบสถ 9 3,080 5,589 5,385 10,974 

  ประดาง 5 1,430 1,959 1,917 3,873 

  เทศบาลตําบลวังเจา 6 1,882 2,136 2,136 4,272 

   รวม  34 10,660 16,968 16,819 33,787 

แมสอด แมกุ 12 1,665 2,616 2,565 5,181 

  พะวอ 9 2,581 3,722 3,585 7,307 

  แมกาษา 16 5,341 6,962 7,088 14,050 

  ทาสายลวด 7 1,772 5,266 4,993 10,259 

  แมปะ 11 8,839 8,445 8,056 16,501 

  มหาวัน 12 4,567 7,864 7,918 15,782 

  ดานแมละเมา 10 2,641 4,068 4,017 8,085 

  พระธาตุผาแดง 7 3,465 4,121 3,755 7,876 

  เทศบาลนครแมสอด 20 18,919 20,235 20,521 40,756 

  เทศบาลตําบลแมกุ 6 2,722 3,193 3,298 6,491 

  เทศบาลตําบลทาสายลวด 8 4,443 12,681 11,852 24,533 

  เทศบาลตําบลแมตาว 6 3,560 3,847 3,809 7,656 

  รวม 124 60,515 83,020 81,457 164,477 
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ตารางท่ี 5  จํานวนประชากรรายตําบล และจํานวนครัวเรือน (ตอ) 
 

อาํเภอ ตําบล 
จํานวน    จํานวน

ครัวเรือน 

จาํนวนประชากร 

หมูบาน/ชุมชน ชาย หญิง รวม 

พบพระ พบพระ 9 2,295 7,376 7,098 14,474 

  ชองแคบ 15 6,068 6,675 6,366 13,041 

  คีรีราษฏร 13 5,668 12,102 11,954 24,056 

  วาเลย 7 2,160 5,829 5,530 11,359 

  รวมไทยพัฒนา 11 3,043 7,506 7,314 14,820 

  เทศบาลตําบลพบพระ 6 2,616 3,246 3,005 6,251 

  รวม 61 21,850 42,734 41,267 84,001 

ทาสองยาง ทาสองยาง 9 2,941 6,624 6,324 12,948 

  แมตาน 10 3,635 5,660 5,235 10,895 

  แมสอง 17 5,608 10,900 9,904 20,804 

  แมหละ 12 3,389 8,150 7,762 15,912 

  แมวะหลวง 9 2,257 3,658 3,536 7,194 

  แมอุสุ 10 5,205 9,744 9,040 18,784 

  เทศบาลตําบลแมตาน 4 1,350 1,790 1,826 3,616 

  รวม 71 24,385 46,526 43,627 90,153 

แมระมาด แมระมาด 8 2,424 3,534 3,348 6,882 

  ขะเนจ้ือ 14 3,242 5,503 5,168 10,671 

  แมตื่น 13 3,369 5,170 4,890 10,060 

  สามหม่ืน 5 1,824 3,542 3,308 6,850 

  พระธาต ุ 8 2,113 3,082 3,031 6,113 

  เทศบาลตําบลแมระมาด 6 1,835 2,064 2,045 4,109 

  เทศบาลตําบลแมจะเรา 9 2,140 2,673 2,784 5,457 

  เทศบาลตําบลทุงหลวง 9 2,738 4,194 3,943 8,137 

  รวม 72 19,685 29,762 28,517 58,279 
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ตารางท่ี 5  จํานวนประชากรรายตําบล และจํานวนครัวเรือน (ตอ) 
 

อาํเภอ ตําบล 
จํานวน    จํานวน

ครัวเรือน 

จาํนวนประชากร 

หมูบาน/ชุมชน ชาย หญิง รวม 

อุมผาง อุมผาง 6 1,501 1,997 1,822 3,819 

  หนองหลวง 3 911 1,629 1,517 3,146 

  โมโกร 7 2,063 4,291 3,806 8,097 

  แมละมุง 4 616 1,073 937 2,010 

  แมกลอง 4 1,283 1,441 1,393 2,834 

  เทศบาลตําบลอุมผาง 3 880 1,459 1,388 2,847 

  เทศบาลตําบลแมจัน 12 4,105 10,995 10,147 21,142 

   รวม  39 11,359 22,885 21,010 43,895 

  รวมทั้งจังหวัด 671 216,661 331,716 322,960 654,676 

 

ท่ีมา : กรมการปกครอง, 31 ธันวาคม 2561 
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4. สภาพทางสังคม 
 

 4.1 การศึกษา 
 จังหวัดตากมีสถานศึกษาในระบบต้ังแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา  

 

ตารางท่ี 6  แสดงจํานวนสถานศึกษา จําแนกตามสังกัดเปนรายอําเภอ  
 

อําเภอ 

สํานักงาน สํานักบริหาร สํานักประสาน กองกาํกบัการ สํานักงาน สํานักงาน 

รวม 
คณะกรรมการ คณะกรรมการ และพัฒนาการ ตํารวจตระเวน คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

การศกึษาขั้น สงเสริม จัดการศกึษา ชายแดน อาชีวศึกษา อุดมศกึษา 

พ้ืนฐาน การศกึษา ทองถิ่น ที่ 34   

  
เอกชน 

     

เมืองตาก 46 5 4 - 2 3 60 

บานตาก 31 1 1 - 1 - 34 

สามเงา 26 - - 1 - - 27 

วังเจา 18 2 - - 1 - 21 

แมสอด 43 8 15 2 1 1 70 

แมระมาด 24 2 8 6 - - 40 

ทาสองยาง 22 1 - 10 - - 33 

พบพระ 26 2 3 - - - 31 

อุมผาง 15 - 5 4 - - 24 

รวม 251 21 36 23 5 4 340 

 

ท่ีมา :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ เขต 2, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          มัธยมศึกษา เขต 38, กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34, สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน       
          คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561 
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ตารางท่ี 7  แสดงจํานวนนักเรียน/นักศึกษา จําแนกตามสังกัดเปนรายอําเภอ  
 

อําเภอ 

สํานักงาน สํานักบริหาร สํานักประสาน กองกาํกบัการ สํานักงาน สํานักงาน 

รวม 
คณะกรรมการ คณะกรรมการ และพัฒนาการ ตํารวจตระเวน คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

การศกึษาขั้น สงเสริม จัดการศกึษา ชายแดน อาชีวศึกษา อุดมศกึษา 

พ้ืนฐาน การศกึษา ทองถิ่น ที่ 34   

  
เอกชน 

     

เมืองตาก 11,995 4,092 1,532 - 2,697 4,908 25,224 

บานตาก 4,597 526 40 - 702 - 5,865 

สามเงา 3,341 - - 64 - - 3,405 

วังเจา 2,761 1,982 - - 551 - 5,294 

แมสอด 14,673 6,221 6,042 245 2,601 777 30,559 

แมระมาด 6,816 905 646 693 - - 9,060 

ทาสองยาง 14,093 139 - 1,270 - - 15,502 

พบพระ 14,183 490 867 - - - 15,540 

อุมผาง 6,421 - 537 1,523 - - 8,481 

รวม 78,880 14,355 9,664 3,795 6,551 5,685 118,930 

 

ท่ีมา :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ เขต 2, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          มัธยมศึกษา เขต 38, กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34, สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน       
         คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561 
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ตารางท่ี 8  แสดงจํานวนหองเรียน จําแนกตามสังกัดเปนรายอําเภอ  
 

อําเภอ 

สํานักงาน สํานักบริหาร สํานักประสาน กองกาํกบัการ สํานักงาน สํานักงาน 

รวม 
คณะกรรมการ คณะกรรมการ และพัฒนาการ ตํารวจตระเวน คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

การศกึษาขั้น สงเสริม จัดการศกึษา ชายแดน อาชีวศึกษา อุดมศกึษา 

พ้ืนฐาน การศกึษา ทองถิ่น ที่ 34   

  
เอกชน 

     

เมืองตาก 565 112 76 - 68 158 979 

บานตาก 292 18 - - 32 - 342 

สามเงา 257 - - 7 - - 264 

วังเจา 151 54 - - 22 - 227 

แมสอด 603 172 252 17 58 - 1,102 

แมระมาด 321 24 56 50 - - 451 

ทาสองยาง 659 6 - 83 - - 748 

พบพระ 520 14 24 - - - 558 

อุมผาง 281 - 19 47 - - 347 

รวม 3,649 400 427 204 180 158 5,018 

 

ท่ีมา :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ เขต 2, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          มัธยมศึกษา เขต 38, กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34, สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน       
         คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก                       สวนที่ 1 

 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน หนา 16 
 

ตารางท่ี 9  แสดงจํานวนครู/อาจารย จําแนกตามสังกัดเปนรายอําเภอ  
 

อําเภอ 

สํานักงาน สํานักบริหาร สํานักประสาน กองกาํกบัการ สํานักงาน สํานักงาน 

รวม 
คณะกรรมการ คณะกรรมการ และพัฒนาการ ตํารวจตระเวน คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

การศกึษาขั้น สงเสริม จัดการศกึษา ชายแดน อาชีวศึกษา อุดมศกึษา 

พ้ืนฐาน การศกึษา ทองถิ่น ที่ 34   

  
เอกชน 

     

เมืองตาก 651 168 152 - 102 254 1,327 

บานตาก 257 21 - - 33 - 311 

สามเงา 222 - - 8 - - 230 

วังเจา 162 68 - - 27 - 257 

แมสอด 741 508 291 19 66 41 1,666 

แมระมาด 320 61 14 57 - - 452 

ทาสองยาง 526 10 - 93 - - 629 

พบพระ 594 31 12 - - - 637 

อุมผาง 295 - 17 70 - - 382 

รวม 3,768 867 486 247 228 295 5,891 

 

ท่ีมา :  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ เขต 2, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          มัธยมศึกษา เขต 38, กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34, สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน       
         คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561 
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ตารางท่ี 10  แสดงสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดตาก 
 

ลําดบัที ่ โรงเรียน อําเภอ สังกัด อปท. จังหวดั 

1 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตตขิจร เมืองตาก สนง.เทศบาลเมืองตาก ตาก 

2 โรงเรียนเทศบาล 2 วดัดอนมูลชัย เมืองตาก สนง.เทศบาลเมืองตาก ตาก 

3 โรงเรียนเทศบาล 3 วดัชัยชนะสงคราม เมืองตาก สนง.เทศบาลเมืองตาก ตาก 

4 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวทิยานุสรณ เมืองตาก สนง.เทศบาลเมืองตาก ตาก 

5 โรงเรียนอนุบาลสมอโคน บานตาก อบต.สมอโคน ตาก 

6 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแมสอด แมสอด สนง.เทศบาลนครแมสอด ตาก 

7 
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

แมสอด สนง.เทศบาลนครแมสอด ตาก 

8 โรงเรียนเทศบาล 5 แผนกมัธยม แมสอด สนง.เทศบาลนครแมสอด ตาก 

9 โรงเรียนเทศบาลวดัชุมพลคีรี แมสอด สนง.เทศบาลนครแมสอด ตาก 

10 โรงเรียนเทศบาลวดัมณีไพรสณฑ แมสอด สนง.เทศบาลนครแมสอด ตาก 

11 โรงเรียนเทศบาลวดับุญญาวาส แมสอด สนง.เทศบาลนครแมสอด ตาก 

12 โรงเรียนเทศบาลวดัดอนแกว แมสอด สนง.เทศบาลนครแมสอด ตาก 

13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมกุ แมสอด สนง.เทศบาลตําบลแมกุ ตาก 

14 โรงเรียน ตชด. บานถ้ําเสือ แมสอด อบต.พระธาตุผาแดง ตาก 

15 โรงเรียน ตชด.  ศึกษาสงเคราะห 2 แมสอด อบต.แมกุ ตาก 

16 โรงเรียนบานหนองน้ําเขียว แมสอด อบต.แมกุ ตาก 

17 โรงเรียน ตชด. บานหวยน้ําขุน แมสอด อบต.มหาวัน ตาก 

18 โรงเรียนบานแคเครอะค ี แมสอด อบต.ดานแมละเมา ตาก 

19 โรงเรียนบานหวยสมปอยศึกษา แมสอด อบต.ดานแมละเมา ตาก 

20 โรงเรียนอนุบาลตําบลแมกาษา แมสอด อบต.แมกาษา ตาก 

21 โรงเรียนเทศบาลตําบลทุงหลวง แมระมาด สนง. เทศบาลตําบลทุงหลวง ตาก 

22 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมจะเรา แมระมาด สนง. เทศบาลตําบลแมจะเรา ตาก 

23 โรงเรียน ตชด. จาตุรจินดา แมระมาด อบต.พระธาตุ ตาก 

24 โรงเรียนบานส่ีหลัง แมระมาด อบต.พระธาตุ ตาก 

25 โรงเรียนบานหวยกระทิง แมระมาด อบต.พระธาตุ ตาก 

26 โรงเรียนตือลือราษฏรพัฒนา แมระมาด อบต.ขะเนจ้ือ ตาก 

27 โรงเรียนหวยปลากองวิทยาการ แมระมาด อบต.ขะเนจ้ือ ตาก 

28 โรงเรียน ตชด. บานแสมใหญ แมระมาด อบต.สามหมื่น ตาก 

29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลพบพระ พบพระ สนง. เทศบาลตําบลพบพระ ตาก 

30 โรงเรียน ตชด. บานมอเกอร พบพระ อบต.พบพระ ตาก 

31 โรงเรียนอนุบาล อบต.วาเลย พบพระ อบต.วาเลย ตาก 
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ตารางท่ี 10  แสดงสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดตาก (ตอ) 
 

ลําดบัที ่ โรงเรียน อําเภอ สังกัด อปท. จังหวดั 

32 โรงเรียนอนุบาลบานหนองหลวง อุมผาง สนง.เทศบาลตําบลแมกลอง ตาก 

33 โรงเรียน ตชด. บานแมกลองใหญ อุมผาง อบต.โมโกร ตาก 

34 โรงเรียนอนุบาลบานปรอผาโด อุมผาง อบต.โมโกร ตาก 

35 โรงเรียนอนุบาลไมกะพง อุมผาง อบต.โมโกร ตาก 

36 โรงเรียนอนุบาลบานแมกลองค ี อุมผาง อบต.โมโกร ตาก 
 

ท่ีมา : สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดตาก, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 1  
        และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต เขต 2, 2561 
 
ตารางท่ี 11  แสดงจํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และจํานวนครูผูดูแลเด็ก ในจังหวัดตาก  
 

อาํเภอ 
จํานวน จํานวน จํานวน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครูผูดแูลเด็ก เด็กนักเรียน 

เมืองตาก 33 106 1,230 

บานตาก 13 25 524 

สามเงา 17 26 469 

วังเจา 12 21 366 

แมสอด 40 111 1,735 

แมระมาด 23 52 824 

ทาสองยาง 31 58 1,355 

พบพระ 25 59 1,013 

อุมผาง 36 64 1,333 

รวม 230 522 8,849 

 

ท่ีมา : กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, มกราคม 2562 
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4.2 สาธารณสุข 
 

1) บุคลากรสาธารณสุข 
สัดสวนบุคลากรดานสาธารณสุขของจังหวัดตาก 4 สายงาน ไดแก แพทย ทันตแพทย     

เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ จําแนกไดตามตารางที่ 12 
 

ตารางท่ี 12  แสดงบุคลากรดานสาธารณสุขตอประชากรในจังหวัดตาก  

 

สายงาน 
จํานวนมีจริง สัดสวนตอคนไทย สัดสวนตอคนไทย 

เกณฑประเทศ 
(คน) (คน) และตางดาว (คน) 

แพทย 148 1 : 3,652 1 : 4,423 1 : 4,000 

ทันตแพทย 54 1 : 10,009 1 : 12,123 1 : 10,000 

เภสัชกร 82 1 : 6,591 1 : 7,983 1 : 11,000 

พยาบาลวิชาชีพ 1,034 1 : 522 1 : 633 1 : 800 
 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มกราคม 2562 
 
 

2) สถานบริการสาธารณสุข 
1. ภาครัฐ 
- โรงพยาบาลทั่วไป รพ.ตสม. 310 เตียง รพ.มส. 365 เตียง  2 แหง 
- โรงพยาบาลชุมชน รพ.แมระมาด 100 เตียง 
  รพ.ทาสองยาง 79 เตียง, รพ.อุมผาง 65 เตียง, 
  รพ.บานตาก 60 เตียง, รพ.พบพระ 50 เตียง, รพ.สามเงา 30 เตียง, 
  และ รพ.วังเจา ซึ่งยังไมเปดบรกิารผูปวยใน    7 แหง  
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)           120 แหง 
- ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง (ศตม.)   1 แหง 
- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม    1 แหง 
   (รพ.คายวชิรปราการ ขนาด 30 เตียง) 
- ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)    3 แหง        
- สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.)              34 แหง     

 -  สุขศาลา                 28 แหง 
 - Health post      5 แหง 
 -  Malaria post                76 แหง 
 -  สถานพยาบาลการไฟฟาฝายผลิตฯ เข่ือนภูมิพล   1 แหง 
 -  สถานีกาชาดเทพรัตน     1 แหง 
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2. ภาคเอกชน 
 -  โรงพยาบาลแมสอดราม ขนาด 100 เตียง   1 แหง 
 -  โรงพยาบาลนครแมสอด อินเตอรเนช่ันแนล ขนาด 56 เตียง  1 แหง 
 -  สถานพยาบาลเวชกรรม                 31 แหง 
  - สถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง               42 แหง 
 -  สถานพยาบาลทันตกรรม (ทันตแพทย)              17 แหง 
 -  สถานพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ             50 แหง 
 -  สถานพยาบาลเทคนิคการแพทย    5 แหง 

- สถานพยาบาลสหคลนิิก     3 แหง 
- สถานพยาบาลการผดุงครรภช้ัน 2    3 แหง 
- สถานพยาบาลทันตกรรมช้ัน 2                1 แหง 

 -  รานขายยาแผนปจจุบัน (มีเภสัชกร)              42 แหง 
 -  รานขายยาแผนปจจุบันบรรจุเสร็จ              21 แหง 
 -  รานขายยาแผนโบราณ     4 แหง 

- รานขายยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว              11  แหง 
 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มกราคม 2562 
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3) การเขาถึงบริการสุขภาพ 
จากจํานวนประชากร ณ ธันวาคม 2561 จังหวัดตากมีประชากรทั้งสิ้น 677,458 คน 

(ขอมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก) โดยมีประชากรที่สํารวจเพื่อข้ึนทะเบียนหลักประกัน
สุขภาพจังหวัดตากจํานวน 675,658 คน ความครอบคลุมสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา คิดเปน
รอยละ 66.79 ที่ยังไมลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพจํานวน 1,800 คน คิดเปนรอยละ 0.26 
หลักประกันสุขภาพสวนใหญเปนสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนารอยละ 66.79 รองลงมาคือ 
สิทธิบัตรประกันสังคมรอยละ 13.43 จําแนกไดตามตารางที่ 13  

 

หมายเหตุ : ประชากรที่สํารวจเพื่อข้ึนทะเบียนหลักประกันสุขภาพจังหวัดตากมากกวา
ประชากรในจังหวัดตาก เน่ืองจากมีประชากรตางจังหวัดใกลเคียงมาข้ึนทะเบียนกับหลักประกันสุขภาพ 

 
 

ตารางท่ี 13  แสดงความครอบคลุมประชากรที่มีหลักประกันสุขภาพถวนหนา จําแนกตามสิทธิ 
    จังหวัดตาก 

 

ประเภท จํานวน รอยละ 

1. สิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา 452,461 66.79 

2. สิทธิบัตรประกันสังคม 90,967 13.43 

3. ขาราชการ  พนักงานและครอบครัว 35,090 5.18 

4. อื่นๆ 97,140 14.34 

4.1 ขาราชการ  พนักงานและครอบครัว 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
( 7,430 ราย) 

  

4.2 คนไทยในตางประเทศ  ( 53 ราย) 
  

4.3 บุคคลรอพิสจูนสถานะ  ( 26 ราย) 
  

4.4 คนตางดาว  ( 89,631 ราย) 
  

รวม (ประชากรผูมหีลักประกัน) 675,658 99.74 

5. ยังไมข้ึนทะเบียนหลักประกันสุขภาพ 1,800 0.26 

รวม 677,458 100.00 
 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มกราคม 2562 
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4) ขอมูลสถานะสุขภาพ 
1. อัตราเกิด  อัตราตาย  อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ 

   ป 2561 จังหวัดตากมีอัตราเกิด เทากับ 21.60 ตอพันประชากร ซึ่งลดลงจากป 2560 
อัตราตายเทากับ  6.72 ตอพันประชากร ซึ่งเพิ่มข้ึนจากป 2560 และอัตราเพิ่มตามธรรมชาติในป 
2561 เทากับ 1.48 ลดลงจากป 2560 (รอยละ 1.63)  ดังแสดงในแผนภูม ิ

 
 

แผนภูมิแสดงอัตราเกิด  อัตราตาย  อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ ของประชากรจังหวัดตาก 
ต้ังแตป 2552 - 2561 

 

 

 
ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มกราคม 2562 
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2. โรคท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยา 
ในชวงป 2561 โรคเฝาระวังทางระบาดวิทยาที่สําคัญของจังหวัดตาก ลําดับที่ 1 คือ          

โรคอุจจาระรวง ลําดับที่ 2 กลุมไขและไขไมทราบสาเหตุ ลําดับที่ 3 โรคปอดบวม โดยเปนโรคที่พบเปน
ลําดับที่ 1 –  3 พบติดตอกันมานานหลายป โดยโรคที่มีแนวโนมพบนอยลงคือ โรคมาลาเรีย ดังแสดงใน
ตารางที่ 14 

 
ตารางท่ี 14  แสดงอัตราปวย 10 ลําดับแรกของโรคทีเ่ฝาระวังทางระบาดวิทยา  จังหวัดตาก
      เปรียบเทียบต้ังแตป  2559 – 2561  
 

ลําดับท่ี สาเหตุการปวย 2559 2560 2561 

1 โรคอุจจาระรวง 2,423.42 2,183.19 2,169.74 

2 ไขและไขไมทราบสาเหตุ 1,230.63 1,480.30 1,525.24 

3 ปอดบวม 402.50 487.99 661.27 

4 ไขหวัดใหญ 94.44 182.92 236.56 

5 อาหารเปนพิษ 152.01 169.63 199.06 

6 ไขเลือดออก 104.47 176.24 158.87 

7 ตาแดง 188.39 161.24 158.87 

8 สครัปไทฟส 69.37 129.28 156.18 

9 โรคติดตอทางเพศสมัพันธ 59.51 100.01 105.86 

10 สุกใส 55.14 114.09 100.01 
 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดตาก, มกราคม 2562 
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3. สาเหตุการปวยของผูปวยนอก 
กลุมโรคที่ เปนสาเหตุการปวยของผูปวยนอก 5 อันดับแรกของจังหวัดตาก ป 2561   

(ตุลาคม 2560 –  กันยายน 2561) พบวาโรคความดันโลหิตสูงไมทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) มีอัตราปวย
สูงสุด เทากับ 43,493.96 ตอแสนประชากร รองลงมาไดแก การติดเช้ือทางเดินหายใจสวนบน
เฉียบพลันหลายตําแหนงอื่น, เน้ือเย่ือผิดปกติ, โรคเบาหวาน และโรคความผิดปกติอื่นๆ ของฟนและ
โครงสราง มีอัตราปวยเทากับ 25,037.53, 20,647.38, 1,4424.77, 11,454.10 ตอแสน
ประชากรตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 15 

 
ตารางท่ี 15  แสดงอตัราปวย 10 ลําดับแรกของสาเหตุการเจ็บปวยใน กลุมผูปวยนอก ตามกลุมสาเหตุ 

     จังหวัดตาก เปรียบเทียบต้ังแตปงบประมาณ 2560 – 2561  
     (อัตราปวยตอ 100,000 ประชากร) 

 

ลําดับ
ที ่

กลุมโรค สาเหตุการปวย 2560 2561 

1 145 ความดันโลหิตสูงไมทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 55,285.26 43,493.96 

2 167 การติดเช้ือทางเดินหายใจสวนบนเฉียบพลันหลาย
ตําแหนงอ่ืน 

32,014.32 25,037.53 

3 207 เน้ือเยื่อผิดปกติ 33,590.98 20,647.38 

4 104 เบาหวาน 16,856.26 1,4424.77 

5 181 ความผิดปกติอ่ืนๆ ของฟนและโครงสราง 13,948.70 11,454.10 

6 185 โรคอ่ืนๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 12,373.94 8,969.87 

7 206 พยาธิสภาพของหลังสวนอ่ืน 11,933.72 8,244.63 

8 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืนๆ, ไมระบุเฉพาะและหลาย
บริเวณในรางกาย 

9,334.01 7,465.84 

9 165 คออักเสบเฉียบพลันและตอมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 13,328.44 6,532.99 

10 180 ฟนผุ 5,920.14 5,298.01 

 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดตาก, มกราคม 2562  
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4. สาเหตุการปวยของผูปวยใน 
กลุมโรคที่เปนสาเหตุการปวยของผูปวยใน 5 อันดับแรกของจังหวัดตาก ป 2561 (ตุลาคม 

2560 –  กันยายน 2561) พบวาโรคปอดบวม มีอัตราปวยสูงสุด เทากับ 843.79 ตอแสนประชากร 
รองลงมาไดแก ภาวะอื่นๆ ในระยะปริกําเนิด, ภาวะแทรกซอนอื่นๆ ของการต้ังครรภ และการคลอด, 
การดูแลมารดาอื่นๆ ที่มีปญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ และถุงนํ้าคร่ํา และปญหาที่อาจจะเกิดไดในระยะ
คลอดและการคลอด และโรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปงพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น มีอัตรา
ปวยเทากับ 608.56, 568.35, 498.83 และ 477.41 ตอแสนประชากรตามลําดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 16 
 
ตารางท่ี 16   แสดงอตัราปวย 10 ลําดับแรกของสาเหตุการเจ็บปวยใน กลุมผูปวยใน ตามกลุมสาเหตุ 

     จังหวัดตาก เปรยีบเทียบต้ังแตปงบประมาณ 2560 – 2561 
     (อัตราปวยตอ 100,000 ประชากร) 
 

ลําดับ
ที ่

กลุมโรค สาเหตุการปวย 2560 2561 

1 169 ปอดบวม 708.94 843.79 

2 253 ภาวะอ่ืนๆ ในระยะปริกําเนิด 625.76 608.56 

3 242 ภาวะแทรกซอนอ่ืนๆ ของการตั้งครรภ และการคลอด 476.49 568.35 

4 239 การดูแลมารดาอ่ืนๆ ที่มีปญหาเก่ียวกับทารกในครรภ 
และถุงนํ้าคร่ํา และปญหาที่อาจจะเกิดไดในระยะคลอด 

497.57 498.83 

5 175 โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปงพองและปอดชนิดอุดก้ันแบบ
เรื้อรังอ่ืน 

416.28 477.41 

6 098 โลหิตจางอ่ืนๆ 333.10 320.53 

7 170 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบ
เฉียบพลัน 

212.32 307.56 

8 032 ไขจากไวรัสที่นําโดยแมลงและไขเลือดออกที่เกิดจากไวรัส
อ่ืนๆ 

284.10 301.18 

9 133 ตอกระจกและความผิดปกติของเลนสอ่ืนๆ 383.62 298.36 

10 281 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืนๆ, ไมระบุเฉพาะและหลาย
บริเวณในรางกาย 

260.56 235.60 

 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดตาก, มกราคม 2562   
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           5. สาเหตุการตาย 
กลุมโรคที่เปนสาเหตุการตายของประชากรจังหวัดตาก 2561 (ตุลาคม 2560 –  กันยายน 

2561) พบวาเน้ืองอกและมะเร็งมีอัตราตายสูงสุด เทากับ 99.39 ตอแสนประชากร รองลงมา     
ไดแก โรคระบบไหลเวียนโลหิต, โรคทางเดินหายใจ, สาเหตุภายนอกปวยและตายและโรคติดเช้ือและ
ปรสิต มีอัตราตายเท ากับ  81.73,  63.12,  51.29,  41.71 ตอแสนประชากร ตามลํา ดับ              
ดังแสดงใน ตารางที่ 17 
 
ตารางท่ี 17  แสดงอตัราปวย 10 ลําดับแรกของสาเหตุการตาย ตามกลุมสาเหตุ จังหวัดตาก 

     เปรียบเทียบต้ังแตปงบประมาณ 2559 – 2561 
     (อัตราตายตอ 100,000 ประชากร) 
 

ลําดับ
ที ่

กลุมโรค สาเหตุการตาย 2559 2560 2561 

1 19 เน้ืองอกและมะเร็ง 98.76 97.42 99.39 

2 32 โรคระบบไหลเวียนโลหิต 76.94 73.68 81.73 

3 65 โรคของทางเดินระบบหายใจ 64.34 57.73 63.12 

4 63 สาเหตุภายนอกของการปวยและตาย 52.29 53.17 51.29 

5 15 โรคติดเช้ือและปรสิต 54.93 49.94 41.71 

6 39 โรคระบบประสาท 14.10 37.03 38.89 

7 10 โรคระบบยอยอาหาร 20.69 25.06 25.55 

8 2 โรคระบบสืบพันธุและทางเดินปสสาวะ 20.31 16.71 23.67 

9 40 โรคของตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึม 10.91 10.25 10.33 

10 34 ภาวะบางอยางที่เกิดในระยะปริกําเนิด 2.82 4.36 5.44 

 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดตาก, มกราคม 2562   
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4.3 การสังคมสงเคราะห 
 

ตารางท่ี 18 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพในจังหวัดตาก  
 

ลําดับที ่ อาํเภอ 
จํานวนผูสูงอายุ 
ไดรับเบี้ยยังชีพ 

1 เมืองตาก 13,528 

2 บานตาก 7,375 

3 สามเงา 5,062 

4 วังเจา 3,625 

5 แมสอด 13,929 

6 แมระมาด 5,410 

7 พบพระ 4,201 

8 ทาสองยาง 3,909 

9 อุมผาง 2,067 

รวมทั้งส้ิน 59,106 

 

ท่ีมา : สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดตาก, มีนาคม 2559 
 

ตารางท่ี 19 แสดงจํานวนผูพิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพในจังหวัดตาก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดตาก, มีนาคม 2559 

ลําดับที ่ อาํเภอ 
จํานวนผูพิการ 
ไดรับเบี้ยยังชีพ 

1 เมืองตาก 3,909 

2 บานตาก 1,737 

3 สามเงา 1,132 

4 วังเจา 1,022 

5 แมสอด 2,790 

6 แมระมาด 1,386 

7 พบพระ 1,171 

8 ทาสองยาง 694 

9 อุมผาง 344 

รวมทั้งส้ิน 14,185 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 

 5.1 การคมนาคมขนสง 
เสนทางคมนาคมทางบก สายหลัก 14 คือ ทางหลวงหมายเลข 1 จากอําเภอวังเจา ถึง 

อําเภอสามเงา ระยะทาง 90.630 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข 12 จากอําเภอแมสอด ถึง 
อําเภอเมืองตาก ระยะทาง 85.905 กม. และอําเภอเมืองตาก ถึง เขตติดตอจังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 
60.676 กิโลเมตร ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการเช่ือมโยงโครงขายคมนาคมสําคัญตามเสนทางระเบียง
เศรษฐกิจแนวตะวันออก -ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) โดยเริม่จากเมอืงทาดานัง
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขาสูประเทศไทย  
และสิ้นสุดที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซึ่งสามารถเช่ือมโยงไปยังสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา    
และสามารถเช่ือมตอไปยังประเทศอินเดียและตะวันออกกลาง 

การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดตากมีสนามบินในพื้นที่ รวม 2 แหง ไดแก ทาอากาศยานตาก
(ปจจุบันไมมีการใหบริการขนสงผูโดยสาร) และทาอากาศยานแมสอด ซึ่งมีศักยภาพในการใหบริการ 
และอํานวยความสะดวกความปลอดภัยแกอากาศยาน ผูโดยสาร และบุคคลอื่นที่ใชบริการทาอากาศยาน 
รวมทั้งการขนสงสินคา สัมภาระ และไปรษณียภัณฑทางอากาศ โดยไดรับการกํากับดูแลและควบคุม  
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  

 

5.2 การคมนาคม การจราจร 
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีถนนในความรับผิดชอบทั้ง 9 อําเภอ มีระยะทางรวม 

283.786 กิโลเมตร แยกเปนถนนลูกรัง 7.550 กิโลเมตร ถนนลาดยาง 262.584 กิโลเมตร และ
ถนนคอนกรีต 14.362 กิโลเมตร  
 

ตารางท่ี 20  แสดงความยาวถนนที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

ลําดับที ่ อาํเภอ 
ระยะทาง ชนิดผิวจราจร 

( กิโลเมตร) ลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต 

1 อําเภอวังเจา 5.894 - 4.894 1.000 

2 อําเภอเมืองตาก 51.497 3.550 47.162 0.785 

3 อําเภอบานตาก 28.711 - 26.811 1.900 

4 อําเภอสามเงา 47.750 - 45.750 2.000 

5 อําเภอแมสอด 87.040 2.625 74.363 10.052 

6 อําเภอแมระมาด 31.383 - 31.383 - 

7 อําเภอพบพระ 37.405 - 37.115 0.290 

8 อําเภอทาสองยาง - - - - 

9 อําเภออุมผาง - - - - 

รวม 283.786 6.175 262.584 15.027 
 

ท่ีมา : สํานักการชางองคการบริหารสวนจังหวัดตาก, ตุลาคม 2559 
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ตารางท่ี 21  แสดงถนนที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามอําเภอ   
 

ลําดับ
ที ่

รหัสสายทาง ช่ือโครงการ 
ระยะทาง ชนิดผิวจราจร 

(กิโลเมตร) ลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต 

 
อําเภอวังเจา 

    
1 ตก.ถ  1 - 0001 บานตะเคียนดวน - บานสบยม 5.894 - 4.894 1.000 

รวม 5.894 - 5.894 1.000 

 
อาํเภอเมืองตาก 

    
2 ตก.ถ  1 - 0002 บานหนองปรือ - บานวังเจา 13.120 - 12.420 0.700 

3 ตก.ถ  1 - 0003 บานลานขวาง - บานนํ้ารึม 3.268 - 3.223 0.045 

4 ตก.ถ  1 - 0004 บานคลองขยางโพรง - บานมาบปาแฝก 10.000 - 10.000 - 

5 ตก.ถ  1 - 0005 บานตลุกกลางทุง - บานพุสะแก 1.400 - 1.400 - 

6 ตก.ถ  1 - 0006 บานบอไมหวา - บานตลุกกลางทุง 3.530 - 3.530 - 

7 ตก.ถ  1 - 0007 ทางเขาบานนํ้าดิบ 4.900 - 4.900 - 

8 ตก.ถ  1 - 0034 บานหนองมะเกลือ  -  บานไผสีซอ 4.379 - 4.379 - 

9 ตก.ถ  1 - 0035 เทศบาลเมืองตาก-หมูที่ 6  ต.วังหิน 1.300 - 1.260 0.040 

10 ตก.ถ  1 - 0036 เทศบาลเมืองตาก-หมูที่ 1 ต.ไมงาม 4.600 - 4.600 - 

11 ตก.ถ  1 - 0037 บานลานขวาง-บานเดนมะขาม 5.000 3.550 1.450 - 

รวม 51.497 3.550 47.162 0.785 

 
อาํเภอบานตาก 

    
12 ตก.ถ  1 - 0008 บานสระทอง - บานสามไร 5.090 - 5.090 - 

13 ตก.ถ  1 - 0009 บานแมบอน - บานตะฝงสูง 11.246 - 9.896 1.350 

14 ตก.ถ  1 - 0010 บานยางโองนํ้า - บานวังหวาย 7.375 - 6.825 0.550 

15 ตก.ถ  1 - 0039 หมูที่ 4  ตาํบลตากตก-ตําบลหนองบัวเหนือ 5.000 - 5.000 - 

รวม 28.711 - 26.811 1.900 

 
อําเภอสามเงา 

    
16 ตก.ถ  1 - 0011 บานวังหวาย - บานยางโองนํ้า 5.281 - 5.281 - 

17 ตก.ถ  1 - 0012 บานวังหวาย - บานสามเงา 2.840 - 2.840 - 

18 ตก.ถ  1 - 0013 บานดงลาน - บานวังหมัน 17.957 - 17.957 - 

19 ตก.ถ  1 - 0014 บานวังไคร - บานสองแคว 21.672 - 19.672 2.000 

รวม 47.750 - 45.750 2.000 

 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก                       สวนที่ 1 

 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน หนา 30 
 

ตารางท่ี 21  แสดงถนนที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามอําเภอ  (ตอ) 
 

ลําดับ
ที ่

รหัสสายทาง ช่ือโครงการ 
ระยะทาง ชนิดผิวจราจร 

(กิโลเมตร) ลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต 

 
อําเภอพบพระ 

    
20 ตก.ถ  1 - 0015 บานมอเกอรยาง - บานยะพอ 5.913 - 5.913 - 

21 ตก.ถ  1 - 0016 บานเการวมไทย - บานทรัพยเจริญ 6.020 - 6.020 - 

22 ตก.ถ  1 - 0017 บานตลาดรวมไทย - บานผากระเจอ 13.755 - 13.465 0.290 

23 ตก.ถ  1 - 0018 บานคีรีนอย - บานทรัพยอนันต 11.717 - 11.717 - 

รวม 37.405 - 37.115 0.290 

 
อําเภอแมสอด 

    
24 ตก.ถ  1 - 0019 บานแมกุหลวง - บานผารู 6.775 - 6.425 0.350 

25 ตก.ถ  1 - 0020 บานใหมแมโกนเกน - บานหวยผักหละ 4.375 - 4.375 - 

26 ตก.ถ  1 - 0021 บานแมกุ - บานแมตาว 5.782 - 0.080 5.702 

27 ตก.ถ  1 - 0022 บานหวยมวง - บานแมตาวสันโรงเรียน 9.950 - 9.650 0.300 

28 ตก.ถ  1 - 0023 บานแมกุใหมทาซุง - บานแมตาวกลาง 5.059 - 5.059 - 

29 ตก.ถ  1 - 0024 บานแมตาวริมเมย - บานปากหวยแมปะ 12.973 - 11.723 1.250 

30 ตก.ถ  1 - 0025 บานทาอาจ 2.092 - 1.992 0.100 

31 ตก.ถ  1 - 0026 บานวังตะเคียน 1.667 - 1.667 - 

32 ตก.ถ  1 - 0027 บานแมก๊ึดสามทา - บานสันปาไร 18.367 - 17.392 0.975 

33 ตก.ถ  1 - 0028 ทางเขาบานแมละเมา - บานปางสาน 7.775 - 7.775 - 

34 ตก.ถ  1 - 0033 บานหวยกระโหลก - บานแมก๊ึดใหม 8.225 - 8.225 - 

35 ตก.ถ  1 - 0038 บานแมตาวสันแป-บานหวยมวง 4.000 2.625 - 1.375 

รวม 87.040 2.625 74.363 10.052 

 
อาํเภอแมระมาด 

    
36 ตก.ถ  1 - 0029 บานตนผ้ึง - บานตีนธาตุ 12.588 - 12.588 - 

37 ตก.ถ  1 - 0030 บานแมจะเราสองแคว - บานสันปาไร 1.485 - 1.485 - 

38 ตก.ถ  1 - 0031 บานแมระมาดนอย - บานสันปาตึง 3.270 - 3.270 - 

39 ตก.ถ  1 - 0032 บานแมระมาดนอย - บานทุงมะขามปอม 14.040 - 14.040 - 

รวม 31.383 - 31.383 - 

รวมทั้งหมด 283.786 6.175 262.584 15.027 

 

ท่ีมา : สํานักการชางองคการบริหารสวนจังหวัดตาก, ตุลาคม 2559 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก                       สวนที่ 1 

 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน หนา 31 
 

5.3 ผังเมืองรวมจังหวัด   
 ตามนโยบายของรัฐบาลกําหนดใหกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมกับ
องคการบริหารสวนจังหวัด จัดทําผังเมืองใหครอบคลุมทั้งประเทศ โดยใหแลวเสร็จภายใน 3 ป       
โดยใหเริ่มดําเนินการต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.2547 - พ.ศ.2549 ในการดําเนินการวางและจัดทํา   
ผังเมืองรวมจังหวัดตาก องคการบริหารสวนจังหวัดตากรวมกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก 
ไดดําเนินการตามข้ันตอนของการวางผังฯ ตามแผนปฏิบัติการ สรุปไดดังน้ี 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2547 ดําเนินการตามข้ันตอนตางๆของการวางผัง ไดแก เก็บรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูล และประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2548 ดําเนินการตามข้ันตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2548 
ไดแก ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด ประชุมประชาชน ประชุมคณะกรรมการผังเมือง     
และปดประกาศพรอมขอกําหนด 90 วัน 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2549 ดําเนินการออกกฎกระทรวงใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด 
 การวางผังเมืองระดับทองถ่ินที่จะมีผลในการปฏิบัติตามผังและสอดคลองกับนโยบาย       
การกระจายอํานาจในระบอบประชาธิปไตย และเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ                 
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 น้ัน จะตองเปนการวางผังเมืองที่ทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบ                       
ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ไดมีนโยบายอยางชัดเจน เพื่อที่จะสนับสนุนใหทองถ่ินจัดทําผังเพื่อ       
การพัฒนาพื้นที่ของตนเอง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายใหราชการสวนกลาง ดําเนินการถายโอน
ภารกิจไปสูทองถ่ินตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซึ่งงานวางและจัดทําผังเมืองรวม เปนภารกิจหน่ึงที่ทองถ่ินตองรับไปดําเนินการ 
 ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ
แผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2)         
ไดกําหนดภารกิจการถายโอนผังเมืองรวมจังหวัด ดังน้ี (ตามแผนกําหนดระยะเวลาดําเนินการปท่ี  
ถายโอน พ.ศ. 2547 - 2553) 
 1. การวางผังเมืองรวมจังหวัด (กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการ โดยองคการบริหารสวน
จังหวัด อาจสมทบงบประมาณบางสวน 
 2. การปฏิบัติตามผัง การควบคุม การดูแลตรวจสอบ (อปท.ดําเนินการ) 
 3. การพัฒนาตามผัง (อปท.ดําเนินการ) 
 4. การประเมินผลผัง (กรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการรวมกับ อปท.) 
 5. การมีสวนรวมของประชาชนในงานดานการผังเมือง (กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการ
รวมกับ อปท.) 
 หมายเหตุ การดําเนินการตามขอ 2 ขอ 3 และ ขอ 4 จะดําเนินการไดตอเมื่อมีการ
ประกาศใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม ซึ่งขณะน้ีอยูในข้ันตอนคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 สืบเน่ืองจากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก เพื่อพิจารณารางประกาศ กรม
โยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสิน เพื่อประโยชน      ในการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมในทองที่จังหวัดตาก พ.ศ.2555 ปจจุบันไดมีการประกาศใชบังคับ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดแลว จํานวน 4 ผัง ไดแก ผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ผังเมืองรวมจังหวัด
สิงหบุรี ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี และผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม และคาดวา ในป พ.ศ.2555 จะมี
การประกาศกฎกระทรวงผังเมืองจังหวัดเพิ่มเติมอีกหลายผัง 
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 ผลจากการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด ทําใหเกิดปญหาในการใชบังคับ เน่ืองจาก
สภาพการณและขอเท็จจริงของพื้นที่จังหวัดน้ีมีการเปลี่ยนแปลง เพราะผังเมืองรวมจังหวัดเริ่ม
ดําเนินการมาต้ังแตป พ.ศ.2547 และเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด   
จะทําใหกฎหมายวาดวย การควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน มีผลใชบังคับ
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด 
 ผังเมืองรวมจังหวัดตาก ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด การวางผังไดกําหนดรูปแบบการใช
ประโยชนที่ดินของจังหวัดตากในอนาคตเปน 3 เขตหลักๆ คือ เขตสงวน เขตอนุรักษ และเขตพัฒนา 
โดยแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินในอนาคต กําหนดการใชประโยชนที่ดินไว 7 ประเภท ดังน้ี 
 1. เขตสีชมพู  ที่ดินประเภทชุมชน 
 2. เขตสีมวง  ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา 
 3. เขตสีเขียว  ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 4. เขตสีเขียวมีกรอบ ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 
     และเสนทแยงสีขาว 
 5. เขตสีเขียวมีกรอบ ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
     เสนทแยงสีนํ้าตาล 
 6. เขตสีเขียวออน  ที่ดินประเภทที่โลงเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
    สิ่งแวดลอม 
 7. เขตสีเขียวออนและ ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม 
     มีเสนทแยงสีขาว 
 

 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผลจากการใชบังคับกฎกระทรวง ผังเมืองรวมจังหวัดที่
ประกาศบงัคับใชและที่กําลังจะประกาศบังคับใช อาจมีปญหาในการใชบังคับ และการปฏิบัติใหเปนไป
ตามผัง เพื่อเปนการแกไขปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสามารถดําเนินการได 2 
วิธี กับผังเมืองรวมจังหวัดที่ยังไมไดประกาศใชบังคับ คือ 
 1. เสนอรางกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด ที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงมากตามกระบวนการ
ตอไป เมื่อประกาศใชบังคับเปนกฎกระทรวงแลวปรับปรุงทันที 
 2. นํารางกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด ที่เมื่อประกาศออกมาแลวจะเกิดปญหามาก       
ใหจังหวัดพิจารณาทบทวนปรับปรุงตามข้ันตอนวางผังใหมทั้งหมด 
 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก มีมติที่ประชุมไดพิจารณาเลือกวิธีที่ 2 คือ นําราง
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดตาก นํากลับมาพิจารณาทบทวนปรับปรุงตามข้ันตอนการวางผังใหม 
โดยขอใหองคการบริหารสวนจังหวัดตากรวมกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง เพื่อดําเนินการทบทวน
ข้ันตอนดังกลาว  
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 5.4 สถานีขนสงผูโดยสารองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 สถานีขนสงผูโดยสารองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ต้ังอยูเลขที่ 305 ถนนจรดวิถีถอง 
ตําบลนํ้ารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก ในเน้ือที่ประมาณ 7 ไร เริ่มเปดดําเนินการต้ังแตวันที่ 9 มกราคม 
2521 มีการปรับปรุงซอมแซมสภาพอาคาร ชานชาลา และลานจอดรถมาอยางตอเน่ือง ครั้งลาสุดไดรับ
จัดสรรเงินนอกงบประมาณคาบริการสถานีขนสงประจําปงบประมาณ พ .ศ .2549 จํานวน 
9,560,000 บาท ปรับปรุงอาคาร ชานชาลา และลานจอดรถเกือบทั้งหมด เริ่มกอสรางปรับปรุงต้ังแต
วันที่ 19 มกราคม 2549 การกอสรางแลวเสร็จ และเปดใชงานอีกครั้งเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549 
ไดรับถายโอนจากสํานักงานขนสงจังหวัดตาก กรมการขนสงทางบก เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550     
มีเน้ือที่ถายโอน 7-0-86 ไร และสิ่งปลูกสราง ทะเบียนเลขที่ 43 (บางสวน) ที่ทําการของสถานีขนสง
ผูโดยสารองคการบริหารสวนจังหวัดตากเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ดานหนา 2 ช้ัน ดานหลังช้ันเดียว 
เน้ือที่ปลูกสราง 1,100 ตารางเมตร กวาง 20 เมตร ยาว 55 เมตร  โดยถายโอนภารกิจ ดังน้ี 
 1. สถานีขนสงผูโดยสารที่กรมการขนสงทางบกดําเนินการ 
 2. การบริหารจัดการสถานีขนสงผูโดยสาร จํานวน 15 ภารกิจ ตามหลักเกณฑและมาตรฐาน
พรอมวิธีดําเนินการตามกรมการขนสงทางบก ดังน้ี 
  (2.1)  การบรหิารชองจอดรถรับสงผูโดยสารของรถโดยสารประจําทาง 
  (2.2)  การบรหิารพื้นที่ลานจอดรถ 
  (2.3)  การจัดพื้นทีจ่ําหนายต๋ัวโดยสาร 
  (2.4)  จัดระบบการจราจรภายในสถานี 
  (2.5)  การรักษาความสะอาดภายในสถานี 
  (2.6)  การรักษาความปลอดภัย 
  (2.7)  การประชาสมัพันธและบรกิารขอมลูการเดินทาง 
  (2.8)  การควบคุม ดูแล การติดต้ังปายโฆษณาในบรเิวณสถานี 
  (2.9)  การจัดใหมบีริการหองสุขา 
  (2.10)  การจัดใหมบีรกิารจําหนายสินคา เบ็ดเตล็ด และเครื่องด่ืม 
  (2.11)  การจัดใหมบีรกิารฝากของ 
  (2.12)  การจัดใหมบีรกิารรถรับจาง 
  (2.13)  การจัดใหมบีรกิารรถเข็นสมัภาระ 
  (2.14)  การเก็บเงินคาบริการสถานีขนสง 
            (2.15)  การจัดหา ดูแล ซอมแซม บํารุงรักษาอาคาร สถานที่ และวัสดุอปุกรณ 
 3. ถายโอนทรัพยสิน ไดแก ที่ดิน และสิ่งปลูกสราง ครุภัณฑและวัสดุสํานักงาน ที่ใชในกิจการ
สถานีขนสง  
 4. ถายโอนบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสถานีขนสง ไดแก ลูกจางช่ัวคราว จํานวน 6 คน 
 5. ภาระผูกพันที่กรมการขนสงทางบกกระทําไวกับบุคคลภายนอก 
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5.5 เคร่ืองจักรกลองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 

ตารางท่ี 22  แสดงเครื่องจักรกลองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 101 รายการ 
 

ลําดบัที ่ ชนิดเคร่ืองจกัรกล ลําดบัที ่ ชนิดเคร่ืองจกัรกล 

1 รถขุดไฮดรอลิคโคมัติสุ ทะเบียน ต-0796 ตาก 26 รถบดลอเหล็ก โบแม็ก ทะเบียน ถข 46 ตาก 

2 รถขุดไฮดรอลิคโคมัติสุ ทะเบียน ตค11 ตาก 27 รถบดลอเหล็ก โบแม็ก ทะเบียน ถข 51 ตาก 

3 รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 454 ตาก 28 รถบดลอเหล็ก โบแม็ก ทะเบียน ถข 52 ตาก 

4 รถขุดไฮดรอลิควอลโว ทะเบียน ตค 292 ตาก 29 รถบดลอเหล็ก โบแม็ก ทะเบียน ถข 62 ตาก 

5 รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 453 ตาก 30 รถบดลอเหล็ก 3 ตัน ทะเบียน ถข 60 ตาก 

6 รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 455 ตาก 31 รถบดลอเหล็ก 3 ตัน ทะเบียน ถข 61 ตาก 

7 รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 782 ตาก 32 รถบรรทุกน้ําอีซูซุ ทะเบียน 80-5667 ตาก 

8 รถขุดไฮดรอลิควอลโว ทะเบียน ตค 783 ตาก 33 รถบรรทุกน้ํานิสสัน ทะเบียน 80-5394 ตาก 

9 รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 784 ตาก 34 รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80 - 5393 ตาก 

10 รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 785 ตาก 35 รถบรรทุกน้ํา อีซูซุ ขนาดบรรจุ 12000 ลิตร ทะเบียน 80-6405 

11 รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 1451 ตาก 36 รถบรรทุกน้ํา อีซูซุ ขนาดบรรจุ 12000 ลิตร ทะเบียน 80-6406 

12 รถขุดไฮดรอลิค ฮุนได ทะเบียน ตค 4281 ตาก 37 รถบรรทุกน้ําอีซูซุ ทะเบียน 80 - 6954 ตาก 

13 รถเกรดเดอรมิตซูบิชิ ทะเบียน ต-0741 ตาก 38 รถบรรทุกน้ําอีซูซุ ทะเบียน 80 - 6955 ตาก 

14 รถเกรดเดอรโคมัติสุทะเบียน ตค 85 39 รถบรรทุกน้ําอีซูซุ ทะเบียน 80 - 7556 ตาก 

15 รถเกรดเดอรวอลโวทะเบียน ตค 293 40 รถบรรทุกกระบะติดเครนอีซูซุ ทะเบียน 80-4676 ตาก 

16 รถเกรดเดอร โคมัติสุทะเบียน ตค 781 41 รถบรรทุกเททาย 10 ลอ ทะเบียน 80-7559 ตาก 

17 รถเกรดเดอร โคมัติสุ ทะเบียน ตค 786 42 รถบรรทุกเททาย 10 ลอ ทะเบียน 80-7560 ตาก 

18 รถเกรดเดอร โคมัติสุ ทะเบียน ตค 1452 ตาก 43 รถบรรทุก 10 ลอ ทายลาด อีซูซุ ทะเบียน 80 –  7558 ตาก 

19 รถเกรดเดอร จอนเดียร ทะเบียน ตค 3027 ตาก 44 รถบรรทุก 10 ลอ ทายลาด อีซูซุ ทะเบียน 80 –  7557 ตาก 

20 รถแทรกเตอรแคตเตอรฟนลาร ทะเบียน 11-01 45 รถเทเลอรฮีโน ทะเบียน 80-4678-9 ตาก 

21 รถแทรกเตอรโคมัติสุ D60A  รหัส 019-004 46 รถเทเลอรนิสสัน ทะเบียน 80-5396 ตาก 

22 รถแทรกเตอรโคมัติสุ ตค 778 47 รถบรรทุก 10 ลอ ทายลาด อีซูซุ ทะเบียน 80-6309 ตาก 

23 รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80 - 6963 ตาก 48 รถตักลอยางฟูรุกาวาทะเบียน ต-0740 ตาก 

24 รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80 - 6964 ตาก 49 รถบรรทุกเททายมิตซูบิชิ ทะเบียน 80-4680 ตาก 

25 รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80 - 6965 ตาก 50 รถบรรทุกเททายมิตซูบิชิ ทะเบียน 80-4681 ตาก 
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ตารางท่ี 22  แสดงเครื่องจักรกลองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 101 รายการ (ตอ) 
 

ลําดบัที ่ ชนิดเคร่ืองจกัรกล ลําดบัที ่ ชนิดเคร่ืองจกัรกล 

51 รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80 - 6966 ตาก 77 รถฟารมแทรกเตอรนิวฮอลแลนด ทะเบียน ตค 779 ตาก 

52 รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80 - 6967 ตาก 78 รถบรรทุกเททายนิสสันทะเบียน 80-5395 ตาก 

53 รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80 - 6968 ตาก 79 รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80-5964 ตาก 

54 รถบดลอเหล็กสตารวอสท ทะเบียน ถข 3 ตาก 80 รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80-5965 ตาก 

55 รถบดลอเหล็กอินเกอรสโรแลนด ทะเบียน ถข 26 ตาก 81 รถฟารมแทรกเตอรนิวฮอลแลนด ทะเบียน ตค 780 ตาก 

56 รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80-5966 ตาก 82 รถปคอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียน กข 8778 ตาก 

57 รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80-5967 ตาก 83 รถปคอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียน กข.7415 ตาก 

58 รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80-6308 ตาก 84 รถปคอัพ 4 ประตู นิสสัน ทะเบียน กข.2836 ตาก 

59 รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80-6310 ตาก 85 รถปคอัพ ตอนเดียว โตโยตา ทะเบียน บต.3170 ตาก 

60 รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80-6950 ตาก 86 รถแวน โตโยตา ทะเบียน  กง.2012 ตาก 

61 รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80-6951 ตาก 87 รถปคอัพ โตโยตา CAB  ทะเบียน  บฉ - 5035  ตาก 

62 รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80-6952 ตาก 88 รถปคอัพ 4 ประตู เชพโลเหล็ก ทะเบียน กข 2403 ตาก 

63 รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80-6953 ตาก 89 รถปคอัพ ตอนเดียว นิสสัน ทะเบียน นข 1936 ตาก 

64 รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80 - 6961 ตาก 90 รถปคอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียน กค 3900 ตาก 

65 รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80 - 6962 ตาก 91 รถปคอ๊ัพ 4 ประตู เชพโลเหล็ก ทะเบียน กค 5916 ตาก 

66 รถบรรทุกกระบะติดเครน อีซูซุ 80-5963 92 รถปคอัพ 4 ประตู ฟอรด ทะเบียน กข 4107 ตาก 

67 รถบรรทุกกระบะอีซูซุ ทะเบียน 40-0121 ตาก 93 รถปคอัพ 4 ประตู ฟอรด ทะเบียน กข 4108 ตาก 

68 รถบรรทุกกระบะนิสสัน ทะเบียน 80-5392 ตาก 94 รถปคอัพ 4 ประตู ฟอรด ทะเบียน กข 4109 ตาก 

69 รถซอมบํารุงผิวจราจรนิสสัน  ทะเบียน 5บ-8448 ตาก 95 รถปคอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียน บธ 8544 ตาก 

70 รถฟารมแทรกเตอรนิวฮอลแลนด ทะเบียน ตค 294 ตาก 96 รถปคอัพโตโยตา แวน ทะเบียน กข 3056 ตาก 

71 รถฟารมแทรกเตอรนิวฮอลแลนด ทะเบียน ตค 479 ตาก 97 รถปคอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียน กข 66 ตาก 

72 รถฟารมแทรกเตอร ฟารมแมก ทะเบียน ตค 3002 ตาก 98 รถปคอัพกูชีพกูภัย อีซูซุ ทะเบียน บท 5885 ตาก 

73 รถฟารมแทรกเตอร ฟารมแมก ทะเบียน ตค 3003 ตาก 99 รถตูโดยสาร โตโยตา ทะเบียน กจ 1600 ตาก 

74 รถปคอัพ 4 ประตู ฟอรด ทะเบียน กจ 3240 ตาก 100 รถตูโดยสาร โตโยตา ทะเบียน กจ 1598 ตาก 

75 รถปคอัพ นิสัน CAB ทะเบียน บธ 9107 ตาก 101 รถปคอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียน กฉ 242 ตาก 

76 รถปคอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียน กฉ 252 ตาก 
 

  

 

ท่ีมา : สํานักการชางองคการบรหิารสวนจังหวัด, มิถุนายน 2562 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก                       สวนที่ 1 

 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน หนา 36 
 

5.6 การกีฬา 
 

 1) สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดรับโอนจากศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย 
จังหวัดตาก  ซึ่งต้ังอยูบนพื้นที่ราชพัสดุเน้ือที่ประมาณ 104-2-33 ไร มีสถานที่สําหรับใชเลนกีฬาและ
ออกกําลังกาย สนามกีฬาที่อยูในสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  ประกอบดวย 

1.1 สนามฟุตบอล 1 ลู –  ลาน ลูกรัง และอัฒจรรย กระถางคบเพลิง 
1.2 โรงพละศึกษา 1,000 ที่น่ัง 
1.3 สระวายนํ้า 50 เมตร 
1.4 สนามกีฬากลางแจง 
1.5 สนามฟุตบอล 2 
1.6 อาคารออกกําลังกายและเสริมสรางกลามเน้ือ 
1.7 สนามกีฬาเปตอง 
1.8 สนามกีฬาเทนนิส 
1.9 สนามกีฬาวูดบอล 
1.10 ลานเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 
 

2) ขอมูลสนามกีฬาท่ีสามารถใชในการแขงขันกีฬาแตละประเภท  

 

ตารางท่ี 23  แสดงขอมูลสนามกีฬาที่สามารถรองรับการแขงขันกีฬาแตละประเภท 
 

ลําดับท่ี ประเภทกีฬา สถานท่ีแขงขันกีฬาแตละชนิด หนวยงาน/อําเภอ 

1 บาสเกตบอล โรงพละ  1,000  ที่น่ัง อบจ.ตาก อ.เมือง 

2 วายนํ้า สระวายนํ้า อบจ.ตาก อบจ.ตาก อ.เมือง 

3 เปตอง สนามกีฬาเปตอง อบจ.ตาก อบจ.ตาก อ.เมือง 

4 กรีฑา สนามกีฬากลาง อบจ.ตาก อ.เมือง 

5 ฟุตบอลชาย,หญิง สนามกีฬากลาง, สนาม ทม.ตาก อบจ.ตาก, ทม.ตาก อ.เมือง 

6 ฟุตซอลชาย,หญิง สนามกีฬากลาง อบจ.ตาก, ทม.ตาก อ.เมือง 

7 ตะกรอ โรงพละศึกษา ทม.ตาก ทม.ตาก อ.เมือง 

8 จักรยานประเภทลู สนามกีฬา ทม.ตาก ทม.ตาก อ.เมือง 

9 แฮนดบอล สนามบาสฯ ทม.ตาก (ริมปง) ทม.ตาก อ.เมือง 

10 เรือพาย หนองหลวง อ.เมือง 

11 มวยปล้าํ รร.ชัยชนะวิทย ทม.ตาก อ.เมือง 

12 ยูโด รร.ชัยชนะวิทย ทม.ตาก อ.เมือง 

13 ตะกรอลอดหวง สนามตะกรอลอดหวง (ทม.ตาก) ทม.ตาก อ.เมือง 
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ตารางท่ี 23  แสดงขอมูลสนามกีฬาตางหนวยงานที่สามารถรองรับการแขงขันได (ตอ) 

 

ลําดับท่ี ประเภทกีฬา สถานท่ีแขงขันกีฬาแตละชนิด หนวยงาน/อําเภอ 

14 เพาะกาย หอกิตติคุณ ทม.ตาก  อ.เมือง 

15 หมากลอม ม.เทคโนฯ ลานนาตาก อ.เมือง 

16 จักรยานเสือภูเขา บานชะลาด ต.ปามะมวง อบต.ปามะมวง  อ.เมือง 

17 วอลเลยบอลชายหาด หาดทรายทอง/สนามกีฬา อบจ.ตาก อบต.ปามะมวง / อบจ.ตาก อ.เมือง 

18 ลีสาศ หอประชมุ รร.ผดุงปญญา อ.เมือง 

19 วอลเลยบอล หอประชมุ รร.ผดุงปญญา อ.เมือง 

20 กาบัดด้ี หอประชมุ  รร.ผดุงปญญา อ.เมือง 

21 เทควันโด โรงพละศึกษา รร.ตากพิทยาคม อ.เมือง 

22 วูซ ู โรงพละศึกษา รร.ตากพิทยาคม อ.เมือง 

23 ซอฟทบอล สนามกีฬา  รร.ตากพิทยาคม ทม.ตาก อ.เมือง 

24 แบดมินตัน โรงยิม ทม.ตาก ทม.ตาก อ.เมือง 

25 เทนนิส สนามเทนนิส ทม.แมสอด อ.แมสอด 

26 รักบี้ฟุตบอล สนาม รร.สรรพวทิยาคม อ.แมสอด 

27 มวยสากลสมคัรเลน โรงพละศึกษา รร.สรรพวิทยาคม อ.แมสอด 

28 มวยไทย สนาม  รร.สรรพวทิยาคม อ.แมสอด 

29 เทเบิลเทนนิส สนาม  รร.สรรพวทิยาคม อ.สามเงา 

30 กอลฟ สนามกอลฟเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา 
 

ท่ีมา : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจงัหวัดตาก, มิถุนายน 2562 
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6. ระบบเศรษฐกิจ   
 

6.1  รายได และรายจาย ครัวเรือนเฉลี่ย ของจังหวัดตาก 
 

 1) รายไดครัวเรือนเฉลี่ย ของจังหวัดตาก 
 รายไดบุคคลเฉลี่ยของจังหวัดตาก ในป พ .ศ. 2561 เทากับ 66,618.10 บาท/ป 
รายละเอียดดังตารางที่ 24 

 

ตารางท่ี 24  รายไดบุคคลเฉลี่ย ป พ.ศ. 2561 ของจังหวัดตาก 
 

พื้นที ่ รายไดบุคคลเฉล่ีย (บาท/ป) 

เมืองตาก 76,399.23 

บานตาก 72,665.45 

สามเงา 64,406.72 

แมระมาด 52,278.48 

ทาสองยาง 76,142.90 

แมสอด 69,304.81 

พบพระ 71,326.86 

อุมผาง 61,638.65 

วังเจา 55,399.81 

เฉล่ียทั้งส้ิน 66,618.10 
 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, (ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2561)  
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2) รายจายครัวเรือนเฉลี่ย ของจังหวัดตาก 
รายจายครัวเรือนเฉลี่ยของจังหวัดตาก ในป พ.ศ. 2561 เทากับ 115,285.20 บาท/ป ซึ่ง

แหลงรายจายมาจากตนทุนการผลิต เทากับ 28,850.11 บาท/ป อุปโภคบริโภคที่จําเปน เทากับ 
56,295.71 บาท/ป อุปโภคบริโภคที่ไมจําเปน เทากับ 17,725.75 บาท/ป และชําระหน้ี เทากับ 
12,413.63 บาท/ป รายละเอียด ดังตารางที่ 25 

 

ตารางท่ี 25  รายจายครัวเรือนเฉลี่ย ป พ.ศ. 2561ของจังหวัดตาก 
 

พื้นที ่
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนคน 

แหลงรายจายครัวเรือนเฉล่ีย(บาท/ป) รายจาย รายจาย 

ตนทุนการ
ผลิต 

อุปโภค อุปโภค 
ชําระ  
หนี้สิน 

ครัวเรือน บุคคล 

บริโภค บริโภค เฉล่ีย เฉล่ีย 

ที่จําเปน ที่ไมจําเปน (บาท/ป) (บาท/ป) 

เมืองตาก 23,412 65,826 19,755.48 70,600.58 17,571.60 17,505.23 125,432.89 45,610.08 

บานตาก 10,507 30,531 21,543.58 71,388.38 21,445.57 13,755.57 128,133.10 44,095.98 

สามเงา 8,693 22,092 30,798.12 79,153.94 14,700.66 8,358.11 133,010.83 52,388.55 

แมระมาด 13,073 32,844 17,679.43 27,899.09 8,205.85 3,669.48 57,453.86 22,868.54 

ทาสองยาง 14,130 36,593 32,435.60 54,880.24 18,486.21 3,105.49 108,907.54 42,053.50 

แมสอด 27,811 75,632 27,117.87 60,196.08 23,675.81 10,281.64 121,271.40 44,593.28 

พบพระ 11,303 32,633 53,403.48 40,406.22 14,173.64 22,582.61 130,565.94 45,223.76 

อุมผาง 5,844 18,396 45,494.57 34,986.22 9,348.89 26,463.53 116,293.01 36,943.70 

วังเจา 6,498 18,137 35,238.13 40,090.49 22,058.87 13,957.46 111,344.96 39,891.91 

ทุกพ้ืนที ่ 121,271 332,684 28,850.11 56,295.71 17,725.75 12,413.63 115,285.20 42,024.12 

 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, (ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2561)  
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6.2 การเกษตร  
 ดานการเกษตร พบวา พื้นที่การเกษตรของจังหวัดตากในปการผลิต พ.ศ.2560 เพาะปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.77 ของพื้นที่การเกษตรที่ปลูกพืชที่สําคัญ และมีมูลคา
สูงสุดเทากับ 1,808.08 ลานบาท โดยพืชที่มีการเพาะปลูกรองลงมา ไดแก ขาวนาป มันสําปะหลัง
โรงงาน ขาวนาปรัง และออยโรงงาน ตามลําดับ รายละเอียดมูลคาพืชการผลิต พื้นที่เพาะปลูก        
เน้ือที่เก็บเกี่ยว และปริมาณผลผลิต ป พ.ศ. 2560 ตามตารางที่ 26 
 

ตารางท่ี 26  ผลผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญของจังหวัดตาก 
 

อันดับ ชนิดพืช 
มูลคาการผลิต 

(ลานบาท) 

พื้นที่เพาะปลูก 

(ไร) 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 

ปริมาณผลผลิต 

(ตัน) 

1 ขาวโพดเล้ียงสัตว 1,808.08 481,407.83 481,407.83 325,520.20 

2 ขาวนาป 1,317.36 288,227.96 288,227.96 152,806.18 

3 
มันสําปะหลัง
โรงงาน 

730.89 134,433.00 134,433.00 461,294.09 

4 ขาวนาปรัง 33.98 9,730.00 9,730.00 5,346.30 

5 ออยโรงงาน 679.75 51,379.00 51,379.00 591,087.95 

6 ลําไย 259.87 18,394.00 18,394.00 11,756.75 

7 พริกขี้หนูสวน 511.93 17,532.00 17,532.00 14,368.07 

8 ถั่วเหลือง 69.31 17,266.50 17,266.50 4,352.15 

9 ถั่วเหลืองผิวมัน 42.29 12,146.29 12,146.29 2,018.61 

10 กลวยนํ้าวา 85.46 5,962.50 5,962.50 9,443.85 

11 กลวยไข 341.99 5,029.00 5,029.00 23,166.90 

12 มะมวง 53.49 3,815.00 3,815.00 3,481.66 

13 กุหลาบตัดดอก 522.88 3,034.00 3,034.00 16,559.85 

14 ผักกาดขาวปลี 76.79 2,506.00 2,506.00 8,925.57 

15 กลวยหอม 42.01 903.71 903.71 3,926.62 

รวม 6,576.09 1,051,766.79 1,051,766.79 1,634,054.73 

 

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก, ธันวาคม 2560 
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6.3 การประมง 
การประมงจังหวัดตาก เปนการประมงนํ้าจืดตามแหลงนํ้าธรรมชาติ เชน แมนํ้าปง แมนํ้าวัง 

และอางเก็บนํ้าเข่ือนภูมิพล รวมทั้งแหลงนํ้าที่สรางข้ึนเอง 
 

ตารางท่ี 27  ขอมูลดานประมงจังหวัดตาก  
 

อําเภอ 

  
แบงตามประเภทการเลี้ยง ฟารมที่ผาน 

จํานวน 
 

บอเลี้ยงสัตวน้ํา กระชัง การรับรองมาตรฐาน 

เกษตรกร พ้ืนที่ เกษตรกร จํานวน พ้ืนที ่ เกษตรกร จํานวน พ้ืนที ่ GAP Safety 

         
Level 

(ราย) (ไร) (ราย) (บอ) (ไร) (ราย) (กระชัง) (ไร) (ราย) (ราย) 

เมืองตาก 2,380 1,345 2,366 2,614 1,340.17 14 150 4.62 5 72 

บานตาก 898 569 887 1,323 568.66 11 95 0.57 8 38 

สามเงา 1,104 1,525 1,104 1,549 1,524.80 - - - - 64 

แมระมาด 524 392 524 638 397.66 - - - - 6 

ทาสองยาง 5 4 5 9 4.20 - - - - - 

แมสอด 1,149 814 1,147 1,328 812.68 - - - - 141 

พบพระ 208 97 208 217 96.70 - - - - - 

อุมผาง 51 29 51 59 28.87 - - - - - 

วังเจา 549 583 527 1,125 579.10 22 212 3.64 - 156 

รวม 6,868 5,357 6,819 8,862 5,347 47 457 8.83 13 477 

 

ท่ีมา : สํานักงานประมงจังหวัดตาก, มกราคม 2562 
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 6.4 การปศุสัตว 
 การเลี้ยงสัตวในจังหวัดตากสวนใหญเลี้ยงไวใชงานและเพื่อบริโภคภายในจังหวัด การเลี้ยงใน
เชิงพาณิชยยังนอยไมแพรหลายนัก สัตวเลี้ยงที่ใชในการบริโภคบางสวนตองนําเขาจากจังหวัดใกลเคียง 
สัตวที่นิยมเลี้ยงกันมากไดแก  ไก  โคเน้ือ  สุกร เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศเอื้ออํานวย 
 

ตารางท่ี 28  ขอมูลดานปศุสัตวของจังหวัดตาก  

 

อําเภอ 

เกษตรกร พท.ปลกูหญา 
ไก โคเนือ้ สุกร เปด กระบือ แพะ สัตวอืน่ๆ 

ผูเลี้ยงสัตว พืชอาหารสัตว 

(ราย) (ไร) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) 

เมืองตาก 8,847 18,508 439,197 66,154 67,896 2,677 260 326 19,118 

บานตาก 1,980 3,505 99,464 29,925 3,977 805 75 35 2,198 

สามเงา 2,785 1,543 119,666 20,681 481 242 216 252 5,558 

แมระมาด 2,033 2 43,374 7,106 5,036 1,338 1,276 646 2,070 

ทาสองยาง 2,351 150 60,375 5,268 6,519 5,660 3,210 3,317 7,607 

แมสอด 6,119 - 127,385 13,263 8,969 6,713 1,434 3,930 8,599 

พบพระ 4,270 - 124,019 9,679 12,636 5,583 533 1,198 6,323 

อุมผาง 1055 13 14,699 5,789 3,341 1,099 3,716 354 2,133 

วังเจา 853 232 33,821 2,348 2,893 2,985 55 77 3,455 

รวม 30,293 29,953 1,061,977 160,213 111,748 27,102 10,775 10,135 57,061 

 

ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตวจงัหวัดตาก, มกราคม 2562 
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6.5 การทองเท่ียว 
จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ ในป 2561 มีจํานวน 2,221,890 คน เพิ่มข้ึน

จากปกอนที่มีนักทองเที่ยวจํานวน 2,121,938 คน คิดเปนรอยละ 4.71 เน่ืองจากจังหวัดตากมีแหลง
ทองเที่ยวที่หลากหลายและเปนจุดเช่ือมโยง AEC อีกทั้งหนวยงานในจังหวัดตากทั้งภาครัฐและเอกชนได
มีการประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวทราบถึง ขอมูลการทองเที่ยวอยางตอเน่ือง ในป 2561 มีขอมูล
นักทองเที่ยวมาทองเที่ยวลงแพเข่ือนภูมิพลเปนจํานวนมาก และตามแหลงทองเที่ยวตางๆ วัดพระบรม
ธาตุบานตาก ตลาดริมเมย และตามอุทยานแหงชาติก็ไดรับความนิยมเปนอยางมาก เชนกัน 

  

ท่ีมา : กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, มีนาคม 2562 
 

 

6.6 การอุตสาหกรรม 
 จังหวัดตาก มีโรงงานอุตสาหกรรม ณ ป พ.ศ. 2561 จํานวน ทั้งหมด 738 แหง เพิ่มข้ึนจาก
ป 2560 จํานวน 46 แหง เงินลงทุนเพิ่มข้ึน 543 ลานบาท และจํานวนคนงานเพิ่มข้ึน 1,907 คน   
ดังตารางที่ 29 
 

ตารางท่ี 29  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดตาก 

 

รายการ ป พ.ศ. 2559 ป พ.ศ.  2560 ป พ.ศ. 2561  

จํานวนโรงงาน (แหง) 669 692 738 

จํานวนเงินลงทุน (ลานบาท) 19,851.23 19,590.71 20,183.730 

จํานวนคนงาน (คน) 50,425 49,800 51,707 
 

ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, มกราคม 2562 
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6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
1) การคาชายแดน 
จังหวัดตากมีจุดผานแดนถาวร และมีชองทางอนุมัติทําการคา 1 ชองทางคือ จุดผานแดน

ถาวรแมสอด –  เมียวดี ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีตลาดการคาที่สําคัญคือ         
ตลาดริมเมย นอกจากน้ีมีคลังสินคาช่ัวคราวซึ่งไดรับอนุญาตจากดานศุลกากรจํานวน  14  คลัง ต้ังอยูที่
บานหวยมวง บานวังตะเคียน และบานทาอาจ ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จํานวน 13 คลัง       
และบานวังผา ตําบลแมจะเรา  อําเภอแมระมาด จํานวน 1 คลัง ดังตารางที่ 30 

 

ตารางท่ี 30  มูลคาสินคาสงออกและนําเขาของจังหวัดตาก ระหวางปงบประมาณ 2559 –  2562 
 

เดือน 

ปงบประมาณ / มูลคาสนิคา (หนวย : ลานบาท) 

มูลคาสนิคาสงออก มูลคาสนิคานําเขา 

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562 

ตุลาคม 7,343.68 6,743.69 5,750.65 5,591.85 231.418 337.787 410.119 475.527 

พฤศจิกายน 6,335.32 6,721.48 6,175.36 5,718.13 195.497 383.658 557.888 464.97 

ธันวาคม 6,793.15 7,757.64 6,378.39 5,787.89 388.257 511.841 436.588 449.15 

มกราคม 6,310.05 6,429.14 5,911.62 5,500.39 444.316 422.808 540.936 443.391 

กุมภาพันธ 6,302.47 7,166.14 6,008.00 5,457.10 374.617 416.941 568.876 540.597 

มีนาคม 7,607.80 7,493.66 7,469.23 7,434.52 459.057 444.255 604.483 600.934 

เมษายน 5,550.02 6,805.46 5,787.87 5,302.12 265.325 361.359 389.962 429.932 

พฤษภาคม 7,288.12 6,181.06 7,166.84 
 

372.458 624.446 752.63 
 

มิถุนายน 6,848.51 6,124.13 6,476.43 
 

315.597 467.692 571.822 
 

กรกฎาคม 6,655.99 5,502.68 5,157.64 
 

382.212 403.119 423.443 
 

สิงหาคม 6,202.84 5,866.56 5,294.19 
 

374.055 449.997 546.112 
 

กันยายน 6,389.17 6,480.27 5,695.46 
 

376.316 477.809 686.365 
 

รวม 79,627.11 79,271.91 73,271.68 
 

4,179.13 5,301.71 6,487.23 
 

 

ท่ีมา : ดานศุลกากรแมสอด, เมษายน 2562 
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2) กลุมผูผลิต ผูประกอบการ ผลิตภัณฑชุมชน OTOP 
จังหวัดตากไดดําเนินการลงทะเบียนผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP ป พ.ศ.2557 มีผูผลิต/

ผูประกอบการ OTOP เขารวมลงทะเบียนฯ ประกอบดวย กลุมผูผลิตชุมชน 209 ราย ผูผลิตชุมชน    
ที่เปนเจาของรายเดียว 177 ราย และ SMEs 4 ราย รวม 390 ราย แยกเปนรายอําเภอ  

 

ตารางท่ี 31 แสดงผลการลงทะเบียน ผูผลิต ผูประกอบ ผลิตภัณฑชุมชน OTOP จังหวัดตาก 
 

อาํเภอ กลุมผูผลิตชุมชน 
ผูผลิตชุมชนที่เปน
เจาของรายเดียว 

SMEs รวมทั้งส้ิน 

เมืองตาก 23 50 1 74 

บานตาก 29 15 1 45 

สามเงา 13 10 0 23 

แมระมาด 42 5 0 47 

ทาสองยาง 29 4 0 33 

แมสอด 24 58 1 83 

พบพระ 16 29 1 46 

อุมผาง 19 2 0 21 

วังเจา 14 4 0 18 

รวมทั้งส้ิน 209 177 4 390 

 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, 2559 (รายงานขอมูลผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๗) 

ตารางท่ี 32  สุดยอดหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑไทยของจังหวัดตาก (แยกประเภทผลิตภัณฑ) 
 

ประเภทผลิตภัณฑ 
ระดับ    
5 ดาว 

ระดับ    
4 ดาว 

ระดับ     
3 ดาว 

ระดับ    
2 ดาว 

ระดับ    
1 ดาว 

รวม 

อาหาร 5 7 6 6 2 26 

เครื่องดื่ม 0 5 1 1 0 7 

ผา เครื่องแตงกาย 9 46 24 2 0 81 

ของใช ของตกแตง ของที่ระลึก 1 4 12 23 3 43 

สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 1 0 2 0 0 3 

รวม 16 62 45 32 5 160 

 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, 2559 
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ตารางท่ี 33  จํานวนสินคา OTOP ตามประเภทผลิตภัณฑจังหวัดตาก (แยกประเภทผลิตภัณฑ) 
 

อาํเภอ 

ประเภท/จํานวนผลิตภัณฑ 

อาหาร เคร่ืองดื่ม 
ผา/ 

เคร่ืองแตง
กาย 

ของใช/ สมุนไพร 

รวม ของตกแตง/ ที่ไมใช 

ของที่ระลึก อาหาร 

เมืองตาก 97 4 35 73 11 220 

บานตาก 28 2 5 27 0 62 

สามเงา 35 11 5 8 13 72 

แมระมาด 22 6 13 42 4 87 

ทาสองยาง 4 2 14 12 3 35 

แมสอด 13 2 237 17 9 278 

พบพระ 21 4 38 52 2 117 

อุมผาง 11 13 13 17 2 56 

วังเจา 9 0 8 7 7 31 

รวมทั้งส้ิน 204 44 368 255 51 958 

 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, 2559 (รายงานขอมูลผูผลิต ผูประกอบการ OTOP ป ๒๕๕๗) 
 

6.8 แรงงาน 
 

ตารางท่ี 34  แสดงอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัดตาก 
 

รายการ 
หวงไตรมาส / ป พ.ศ. 

4/2560 1/2561 2/2561 3/2561 4/2561 

กําลังแรงงานในจังหวัด 259,125 251,425 247,571 256,999 260,963 

ประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปในจังหวัด 389,561 389,472 389,416 389,355 389,196 

อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัด 66.51 64.55 63.57 66.00 67.05 
 

ท่ีมา : สํานักงานแรงงานจังหวัดตาก, มกราคม 2562 
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ตารางท่ี 35  อัตราการจางงานจังหวัดใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัดตาก 
 

รายการ 
หวงไตรมาส / ป พ.ศ. 

4/2560 1/2561 2/2561 3/2561 4/2561 

จํานวนผูทํางานในภาคเกษตรของจังหวัด 116,268 121,285 109,912 128,468 129,490 

จํานวนผูทํางานนอกภาคเกษตรของจังหวัด 141,474 125,312 134,763 138,115 129,422 

จํานวนผูมีงานทําในจังหวัด 257,741 246,597 244,675 256,177 258,912 

อัตราการมีงานทําในภาคเกษตรของจังหวัด 45.11 49.18 44.92 50.14 50.01 

อัตราการมีงานทํานอกภาคเกษตรของจังหวัด 54.89 50.82 55.08 53.91 49.99 
 

ท่ีมา : สํานักงานแรงงานจังหวัดตาก, มกราคม 2562 
 

ตารางท่ี 36  อัตราการจางงงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดตาก 
 

รายการ 
หวงไตรมาส / ป พ.ศ. 

4/2560 1/2561 2/2561 3/2561 4/2561 

ผูมีงานทาํในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ
จังหวัด 

24,322 16,936 23,192 21,512 22,907 

จํานวนผูมีงานทําในจังหวัด 257,741 246,597 244,675 256,177 258,912 

อัตราการมีงานทําในอุตสาหกรรมการผลิตของ
จังหวัด 

17.19 13.52 9.48 11.9 17.70 

 

ท่ีมา : สํานักงานแรงงานจังหวัดตาก, มกราคม 2562 
 

ตารางท่ี 37  อัตราการวางงานจังหวัดตาก 
 

รายการ 
หวงไตรมาส / ป พ.ศ. 

4/2560 1/2561 2/2561 3/2561 4/2561 

ผูวางงานจังหวัด 1,384 752 799 822 1,556 

กําลังแรงงานในจังหวัด 259,125 251,425 247,571 256,999 260,963 

อัตราการวางงานในจังหวัด 0.53 0.30 0.32 1.26 0.60 
 

ท่ีมา : สํานักงานแรงงานจังหวัดตาก, มกราคม 2562 
 
แรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลืออยูในประเทศไทย จังหวัดตาก เมื่อวันที่      

31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 10,847 คน 
 

ท่ีมา : กรมการจัดหางาน, มกราคม 2562 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

 7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชากรสวนใหญของจังหวัดตากนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 320,900 คน คิดเปนรอยละ 
96.46 รองลงมาคือ ศาสนาคริสต จํานวน 11,265 คน คิดเปนรอยละ 3.39 ศาสนาอิสลาม จํานวน 
447 คน คิดเปนรอยละ 0.14 และศาสนาอื่นๆ (ซิกส ฮินดู และอื่นๆ) จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 
0.01 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดตาก, มกราคม 2562 
 

7.2 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 จังหวัดตาก มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเลนพื้นเมืองที่สําคัญที่นิยม
ปฏิบัติสืบทอดกันมาแตโบราณจนถึงปจจุบัน แยกเปนรายอําเภอ ดังตารางที่ 38 

 

ตารางท่ี 38  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญของจังหวัดตาก 
 
 

อาํเภอ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญ 

เมืองตาก ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง, ประเพณีงานตากสินมหาราชานุสรณ 

 
และกาชาดจังหวัดตาก, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีสงกรานต, ประเพณีแหเทียนพรรษา 

 
และถวายผาอาบนํ้าฝน, ประเพณีตานกวยสลาก, ประเพณีกินวอ, ประเพณีปใหมมง/มูเซอ/ลีซอ 

 
ประเพณีวันสงกรานต “ถนนขาวแคบ”หาดทรายทอง, ประเพณีทําบุญตักบาตร  

 
(ขาวสารอาหารแหง) วันขึ้นปใหม 

บานตาก ประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9, ประเพณีกินฮาว, ประเพณีลอยกระทงและแขงเรือพายพื้นบาน, 

 
ประเพณีสงกรานต, ประเพณีแหเทียนพรรษาและถวายผาอาบนํ้าฝน, ประเพณีตานกวยสลาก, 

 
ประเพณีปใหมมง,พิธีบวงสรวงพอขุนรามคําแหงมหาราช 

สามเงา ประเพณีขึ้นธาตุเดือน 5, ประเพณีขึ้นธาตุแกงสรอย, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีเพ็งเดือนยี่ 

 
จ่ีขาวหลาม, ประเพณีสงกรานต, ประเพณีแขงบั้งไฟ (บานสองแคว, บานแมระวาน 

 
ตําบลยกกระบัตร), ประเพณีแหเทียนพรรษาและถวายผาอาบนํ้าฝน, ประเพณีตานกวยสลาก, 

 
ประเพณีขึ้นธาตุเดือนแปดเปง, พิธีบูชานํ้า 

วังเจา ประเพณีสงกรานต, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีแหเทียนพรรษาและถวายผาอาบนํ้าฝน, 

 
ประเพณีบุญบั้งไฟ, ประเพณีปใหมมง 
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ตารางท่ี 38  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญของจังหวัดตาก (ตอ) 
 

อาํเภอ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญ 

แมสอด ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีสงกรานตแมสอด –  เมียวดี, ประเพณีงานบวงสรวงเจาพอพะวอ, 

 
ประเพณีแลอุปะตะกา (ตักบาตรถวายขาวพระพุทธ), ประเพณีแหเทียนพรรษาและถวายผาอาบ 

 
นํ้าฝน, ประเพณีตานกวยสลาก, ประเพณีขึ้นธาตุดอยดินจ่ี, ประเพณีขึ้นธาตุผาแดง, ประเพณีถือ 

 
ศลีอดวันเมาลิด, ประเพณีปอยสางลอง (บวชลูกแกว) , ประเพณีปใหมมง, ประเพณีปใหมมูเซอ, 

 
ประเพณีสรงนํ้าธาตุ,งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผา 

แมระมาด ประเพณีสงกรานต, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีตานกวยสลาก, ประเพณีแหเทียนพรรษาและ 

 
ถวายผาอาบนํ้าฝน, ประเพณีสืบชะตา,ประเพณีปใหมกะเหรี่ยง,ประเพณีขึ้นธาตุ ประเพณีแหไม 

 
ค้ําสะหร ีและสืบชะตาหลวง,ประเพณีตานตอด, ประเพณีก้ีจือลาขุ 

พบพระ ประเพณีสงกรานต, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีแหเทียนพรรษาและถวายผาอาบนํ้าฝน, 

 
ประเพณีเพ็งเดือนยี่จ่ีขาวหลาม, ประเพณีตานกวยสลาก, ประเพณีปใหมมง, ประเพณีปใหมลีซอ 

 
,ประเพณีปใหมปากะญอ,ประเพณีปใหมเยา,งานวันเกษตรพบพระ 

ทาสองยาง ประเพณีสงกรานต, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีแหเทียนพรรษาและถวายผาอาบนํ้าฝน, 

 
ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุหวยลึก, ประเพณีปใหมกะเหรี่ยง, ประเพณีเที่ยวถ้ําแมอุสุ,  

 
ประเพณีถือศีลลาขุ (ก้ีจือลาขุ) 

อุมผาง ประเพณีสงกรานต, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีแหเทียนพรรษาและถวายผาอาบนํ้าฝน, 

 
ประเพณีแผนดินดอยลอยฟา, ประเพณีผูกขอมือถือศีลลาข,ุ ประเพณีปใหมกะเหรี่ยง, 

 
ประเพณีถือศีลลาข(ุก้ีจือลาขุ) ,งานแผนดินดอยลอยฟา 

 

ท่ีมา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก, 2559 
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8. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 8.1 นํ้า 

จังหวัดตากมีลุมนํ้าหลักครอบคลุม 5 ลุมนํ้า ไดแก ลุมนํ้าวัง ลุมนํ้าปง ลุมนํ้าสาละวิน         
ลุมนํ้าแมกลอง และลุมนํ้ายม ดังน้ี 

1) ลุมนํ้าวัง 
เปนลุมนํ้าที่เริ่มจากตอนใต อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดลําปาง     

และจังหวัดตาก รวมพื้นที่ลุมนํ้า 10,793.57 ตารางกิโลเมตร ความยาว 460 กิโลเมตร  
2) ลุมนํ้าปง 

 เปนลุมนํ้าที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ตาก กําแพงเพชร และนครสวรรค    รวม
พื้นที่ลุมนํ้า 34,856 ตารางกิโลเมตร ความยาว 740 กิโลเมตร  

3) ลุมนํ้าสาละวิน 
 เปนลุมนํ้าที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม รวมพื้นที่ 
ลุมนํ้าที่อยูในประเทศไทย 19,105.33 ตารางกิโลเมตร  

4) ลุมนํ้าแมกลอง 
 เปนลุมนํ้าที่มีตนนํ้าลําธารอยูในจังหวัดตาก เขตอําเภออุมผาง  

5) ลุมนํ้ายม 
 เปนลุมนํ้าที่อยูในทองที่จังหวัดสุโขทัย มีลุมนํ้าสาขาบางสวนอยูในเขตจังหวัดตาก คือ ลุมนํ้า
แมรําพัน พื้นที่สวนใหญอยูในจังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดตากบางสวนของตําบลโปงแดง 
และตําบลวังประจบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

 
 
 
ท่ีมา : โครงการชลประทานจังหวัดตาก, 30 พฤษภาคม 2559 
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 8.2 ปาไม 
 ปาไมโดยสวนใหญของจังหวัดตากมีความหนาแนนในบริเวณที่เปนพื้นที่สูง โดยในพื้นที่    
ดานตะวันตกของจังหวัดมีบางสวนที่เปนพื้นที่สูง ซึ่งคิดเปนรอยละ 72.05 พื้นที่ไมใชปาคิดเปนรอยละ 
27.95 สังคมพืชโดยสวนใหญมีทั้งปาผลัดใบและปาไมผลัดใบ โดยเปนปาผลัดใบที่มีสภาพปาสมบูรณ
ประมาณ และเปนปาไมผลัดใบสมบูรณ ในบริเวณอําเภอทาสองยาง อําเภอพบพระ และอําเภอแมสอด 
มีลักษณะสังคมของพืชเปนปาดิบแลงปกคลุมเปนบริเวณกวาง ซึ่งปาดิบแลง (Dry Evergreen) เปนสังคม
พืชที่ปรากฏอยูในพื้นที่ที่มีลักษณะเปนพื้นที่สูง โดยในสวนของบางบริเวณจะมีพันธุไมในสังคมพืชของ 
ปาเบญจพรรณอยูบางเล็กนอย ซึ่งปาเบญจพรรณหรือปาผสมผลัดใบ (Mixed Deciduous Forest) 
เปนสังคมพืชที่ปกคลุมพื้นที่ลุมนํ้าหลากหลายมากที่สุด มีทั้งปาเบญจพรรณที่มีไมสัก ปาเบญจพรรณ    
ที่ไมมีไมสัก บางแหงมีไมไผข้ึนปะปนหนาแนนโดยเฉพาะไผชนิด ไผซางนวล พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
ทองที่จังหวัดตาก มีจํานวน 7,567,768 ไรปาไมในจังหวัดตากเปนปาไมที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ    
เปนอยางมากพื้นที่ปาไมครอบคลุมบริเวณกวารอยละ 70 ของพื้นที่จังหวัด และหนาแนนในพื้นที่
ทางดานตะวันตกมีไมมีคาอยูหลายชนิด เชน ไมสัก ไมเต็งรัง ไมมะคา ไมตะแบก และไมตะเคียน 
ตลอดจนไมเบญจพรรณอื่นๆ แตปาไมอันมีคาเหลาน้ีไดลดปริมาณลงเรื่อยๆ เน่ืองจากการตัดไมทาํลายปา 
ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจงัหวัดตาก, 30 มีนาคม 2559   
 

 8.3 ปาชุมชน 
 จังหวัดตาก (สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 (ตาก) ปาไมจังหวัดตาก) ไดสงเสริมการจัดต้ัง
ปาชุมชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และพื้นที่สาธารณะ ต้ังแตป พ.ศ. 2542 –  พ.ศ. 2562 จํานวน
ทั้งสิ้นประมาณ 205 หมูบาน และมีโครงการทั้งหมด 180 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให
ชุมชนมสีวนรวมกับภาครัฐในการอนุรักษ การฟนฟู และพัฒนาปาไม สรางความเขาใจใหแกชุมชนใน
การอนุรักษ การใชประโยชนจากปา โดยปาชุมชนที่จัดต้ังข้ึน ประชาชนสามารถใชประโยชนจากผลผลิต
ของปาได เชน สมุนไพร ของปา เพื่อประโยชนในการดํารงชีวิต และสามารถใชผลผลิตที่มีการพัฒนา
แปรรูปเพื่อสรางรายไดใหแกชุมชน โดยชุมชนตองมีสวนรวมในการวางแผน การปฏิบัติ การรับผิดชอบ 
และการติดตามประเมินผลในการดําเนินงานดานปาชุมชน 
ท่ีมา : กรมปาไม, 2562 
 

 8.4 ภูเขา 
 ลักษณะธรณีวิทยาของจังหวัดตาก พื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดเปนทิวเขาสูง เกิดเปนแนวยาว
กระจายตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนทิศทางเดียวกับรอยเลื่อนแมเมย - วังเจา และเปนรอยเลื่อน
มีพลังงานใหหินพื้นที่ผุพังเปนดินหนา พื้นที่ทิวเขาสูง ประกอบดวยหินแปร หินอัคนี และหินตะกอน  
หินแปรสวนใหญประกอบดวยหินไนส หินอัคนีสวนใหญเปนหินแกรนิต ซึ่งกระจายครอบคลุมพื้นที ่  
สวนใหญทางตอนเหนือของจังหวัด หินภูเขาไฟและหินตะกอนเจือเศษหินภูเขาไฟพบในพื้นที่อําเภอวังเจา 
และทางตอนเหนือสวนที่ติดตอกับจังหวัดลําปางและสุโขทัย นอกจากน้ียังพบหินไนสและหินแกรนิต
บริเวณตอนเหนือฝากตะวันตกของทิวเขาสูง ทั้งในเขตอําเภอทาสองยาง และอําเภอแมระมาด พบหิน
ตะกอนชนิดหินทราย ดินดาน และหินปูน ครอบคลุมพื้นที่ภูเขาสูงดานตะวันตก ต้ังแตอําเภอทาสองยาง
ตอเน่ืองไปทางใตจรดอําเภออุมผาง 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดตาก, 2554 
 

 



แผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค�การบริหารส วนจังหวัดตาก                       ส วนท่ี 2 
 

ยุทธศาสตร�องค�การบริหารส วนจังหวัดตาก  หน�า 52 
 

ส�วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร�องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

 
1. ความสัมพันธ�ระหว�างแผนพัฒนาระดับมหภาค   

 

1.1 แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป( (2561 - 2580)  
 

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดให�รัฐพึงจัดให�มี
ยุทธศาสตร(ชาติเป,นเป-าหมายการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช�เป,นกรอบใน
การจัดทําแผนต�างๆให�สอดคล�องและบูรณาการกันเพื่อให�เกิดเป,นพลังผลักดันร�วมกันไปสู�เป-าหมาย
ดังกล�าว โดยให�เป,นไปตามท่ีกําหนดในกฎหมายว�าด�วยการจัดทํายุทธศาสตร(ชาติ และต�อมาได�มีการตรา
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร(ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช�เม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐    
โดยกําหนดให�มีการแต�งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร(ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําร�างยุทธศาสตร(
ชาติ กําหนดวิธีการการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําร�างยุทธศาสตร(ชาติ ในการติดตาม       
การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกําหนดมาตรการส�งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนทุก    
ภาคส�วนดําเนินการให�สอดคล�องกับยุทธศาสตร(ชาติ 

เพื่อให�เป,นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตร(ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร(ชาติได�แต�งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร(ชาติด�านต�างๆ รวม ๖ คณะ  
อันประกอบด�วย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร(ชาติด�านความม่ันคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร(
ชาติด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร(ชาติด�านการพัฒนาและ
เสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย( คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร(ชาติด�านการสร�างโอกาสและ  
ความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร(ชาติด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป,นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร(ชาติด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําร�างยุทธศาสตร(ชาติให�เป,นไป         
ตามหลักเกณฑ( วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด ตลอดจนได�จัดให�มีการรับฟCงความคิดเห็นของประชาชน
และหน�วยงานของรัฐที่เก่ียวข�องอย�างกว�างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําร�างยุทธศาสตร(ชาติ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล�ว 

ยุทธศาสตร(ชาติ ๒๐ ปE (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป,นยุทธศาสตร(ชาติฉบับแรกของ
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต�องนําไปสู�การปฏิบัติเพื่อให�ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน(“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป,นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช�วงเวลาดังกล�าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
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สถานการณ� แนวโน2ม วิสัยทัศน� และเป5าหมายในการพัฒนาประเทศ   

๑. บทนํา 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑ 
เป,นต�นมาได�ส�งผลให�ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังในด�านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได�รับการยกระดับ
เป,นประเทศในกลุ�มบนของกลุ�มประเทศระดับรายได�ปานกลาง ในด�านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนส�งผลให�ประเทศไทยหลุดพ�นจากการเป,นประเทศยากจนและในด�านสิ่งแวดล�อมท่ีประเทศไทย
มีข�อได�เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย�างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความท�าทายต�อการพัฒนาที่สําคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปE ๒๕๖๐ ท่ีร�อยละ ๓.๙ ถือว�าอยู�ในระดับต่ํากว�าศักยภาพ   
เม่ือเทียบกับ ร�อยละ ๖.๐ ต�อปEในช�วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ�านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัว
ของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ(เศรษฐกิจโลกที่ยังไม�ฟRSนตัวได�เต็มที่โครงสร�างเศรษฐกิจ
ไทยที่ยังไม�สามารถขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรมได�อย�างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการ และภาคเกษตร       
มีประสิทธิภาพการผลิตในระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเข�ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบ
กับแรงงานไทยยังมีปCญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะท่ีไม�สอดคล�องกับความต�องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช�วงวัยยังคงเป,นปCจจัยท�าทาย
สําคัญต�อการพัฒนาประเทศ แม�ว�าการเข�าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร�างพื้นฐานต�างๆ และการคุ�มครองทางสังคมอ่ืนๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากข้ึน     
แต�ยังคงมีปCญหาเร่ืองคุณภาพการให�บริการที่มีมาตรฐานแตกต�างกันระหว�างพื้นท่ี ซ่ึงเป,นหนึ่งในสาเหตุ
หลักท่ีทําให�ประเทศไทยยังคงมีปCญหาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ขณะที่ปCญหาด�านความยากจนยังคง
เป,นประเด็นท�าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให�ประชาชนมีรายได�สูงข้ึนและแก�ปCญหาความ
เหลื่อมล้ําอย�างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ(ระยะยาวในการฟRSนฟู การใช� และการรักษาทรัพยากร
อย�างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ�านมายังขาดความชัดเจน ส�งผลให�ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมของประเทศยังมีปCญหาการใช�อย�างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย�างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปCญหาดังกล�าวข�างต�นมีสาเหตุส�วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต�อเน่ืองและความยืดหยุ�นในการตอบสนองต�อความต�องการและ
ปCญหาของประชาชน ขณะที่ความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นท่ีต�องเสริมสร�างให�เกิดความ
เข�มแข็ง ลดความขัดแย�งทางความคิดและอุดมการณ(ท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไม�เสมอ
ภาค การขาดความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม และปCญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจน
ส�งเสริมคนในชาติให�ยึดม่ันสถาบันหลักเป,นศูนย(รวมจิตใจให�เกิดความรักและความสามัคคี 
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ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างประชากรที่มีสัดส�วนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มข้ึนอย�างต�อเนื่อง จะเป,นปCจจัยเสี่ยงสําคัญที่จะทําให�การ
พัฒนาประเทศในมิติต�าง ๆ มีความท�าทายมากข้ึน ทั้งในส�วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู�สูงอายุที่เพิ่มสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ความม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนซ่ึงจะเป,น
ประเด็นท�าทายต�อการขับเคลื่อนประเทศไปสู�การเป,นประเทศพัฒนาแล�ว 

๒. ป:จจัยและแนวโน2มที่คาดว�าจะส�งผลต�อการพัฒนาประเทศ 

แม�ว�าประเทศไทยจะมีตําแหน�งที่ตั้งท่ีสามารถเป,นศูนย(กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค
และเป,นประตูสู�เอเชีย แต�การท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ�านหลายประเทศ ทําให�ปCญหาด�าน 
เขตแดนกับประเทศเพื่อนบ�านยังคงเป,นความท�าทายด�านความม่ันคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทย
ยังคงต�องให�ความสําคัญกับปCญหาด�านความม่ันคงอ่ืนๆ ที่มีความซับซ�อน ละเอียดอ�อน และมีความ
เชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป,นประเด็นท�าทายต�อการสร�างบรรยากาศความไว�วางใจระหว�างรัฐ       
กับประชาชนและระหว�างประชาชนกับประชาชน ซ่ึงรวมถึงการสร�างความสามัคคีของคนในชาติที่จะ
นําไปสู�การแก�ปCญหาความขัดแย�งระหว�างกลุ�มประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต�างกัน   
อย�างยั่งยืนนอกจากน้ี การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอํานาจ ท่ีอาจก�อให�เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู�ระบบหลายข้ัวอํานาจ หรือเกิดการย�ายข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส�งผล
กระทบต�อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค(กรที่ไม�ใช�รัฐ อาทิ องค(การ
ระหว�างประเทศ และบรรษัทข�ามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการกําหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ(และมาตรฐานสากลต�างๆ ทั้งในด�านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมท้ังการรวมกลุ�ม
เศรษฐกิจและการเปUดเสรีในภูมิภาคที่นําไปสู�ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก�อให�เกิดความเสี่ยงด�าน
อาชญากรรมข�ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปCญหายาเสพติด การค�ามนุษย( และการลักลอบ
เข�าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน(และความก�าวหน�าทางวิทยาศาสตร(
และเทคโนโลยีที่ได�รับการพัฒนาอย�างก�าวกระโดดจะก�อให�เกิดนวัตกรรมอย�างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปCญญาประดิษฐ( อินเทอร(เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห(ข�อมูลขนาดใหญ� หุ�นยนต(และโดรน เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม� และเทคโนโลยีทางการเงิน ซ่ึงตัวอย�างแนวโน�มการพัฒนาเทคโนโลยีอย�าง        
ก�าวกระโดดเหล�านี้ คาดว�าจะเป,นปCจจัยสนับสนุนหลักท่ีช�วยทําให�เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมี
แนวโน�มที่จะกลับมาขยายตัวได�เข�มแข็งข้ึน แนวโน�มสําคัญท่ีจําเป,นต�องมีการติดตามอย�างใกล�ชิด     
อาทิ การรวมกลุ�มทางการค�าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากข้ึน การแข�งขันท่ีคาดว�าจะ
รุนแรงข้ึนในการเพิ่มผลิตภาพและสร�างความหลากหลายของสินค�าและบริการท่ีตอบโจทย(รูปแบบชีวิต
ใหม�ๆ 
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นอกจากน้ัน ประเทศไทยคาดว�าจะเข�าสู�การเป,นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปE ๒๕๗๔
จะก�อให�เกิดโอกาสใหม�ๆ ในการตอบสนองความต�องการของกลุ�มผู�บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส�วนเพิ่มข้ึน
อย�างต�อเน่ือง รวมท้ังการคาดการณ(ว�าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน
ประชากรในประเทศไทยจะมีช�วงอายุที่แตกต�างกันและจะมีกลุ�มคนช�วงอายุใหม�ๆ เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะส�งผล
ต�อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต�างกัน ดังน้ัน การเตรียมความพร�อมของประชากรให�มีคุณภาพและการ
นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช�ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป,นความท�าทายสําคัญใน  
ระยะต�อไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสร�างประชากรที่เข�าสู�สังคมสูงวัย อาจทําให�เกิดความต�องการ
แรงงานต�างชาติเพิ่มมากข้ึนเพื่อทดแทนจํานวนแรงงานไทยท่ีลดลง ซ่ึงปCจจัยด�านการเปUดเสรีในภูมิภาค
และความก�าวหน�าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส�งในภูมิภาคจะทําให�การเคล่ือนย�ายแรงงานและ
การย�ายถ่ินมีความสะดวกมากข้ึน และเป,นปCจจัยสําคัญท่ีจะทําให�เกิดการเคล่ือนย�ายประชากรเข�าออก
ประเทศเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ�มประชากรที่มีศักยภาพซ่ึงมีแนวโน�มในการเคลื่อนย�ายไปเรียน 
หรือทํางานในท่ัวทุกมุมโลกสูงข้ึน ทั้งนี้ การย�ายถ่ินส�วนใหญ�มีวัตถุประสงค(เพื่อแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ดีข้ึน จึงอาจจะเป,นไปได�ท่ีประเทศไทยจะยังคงเป,นประเทศผู�รับของประชากรจากประเทศ
เพื่อนบ�านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย�ายถ่ินไปยังประเทศท่ีมี
ระดับการพัฒนาที่ดีกว�า อาจทําให�การแย�งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงจะยิ่งทําให�เกิดความเสี่ยง
ต�อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว�าจะมีความรุนแรง
มากข้ึนทั้งในเชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตท่ีกว�างขวางมากข้ึน ซ่ึงจะสร�างความเสียหายต�อชีวิต
และทรัพย(สิน ระบบโครงสร�างพื้นฐานที่จําเป,น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ(ต�อเนื่องกับ
ความม่ันคงด�านอาหารและนํ้า ขณะที่ระบบนิเวศต�างๆ มีแนวโน�มเสื่อมโทรมลง และมีความเป,นไปได�
ค�อนข�างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต�องการของมนุษย(ได�อย�างมีประสิทธิภาพ
อย�างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อม
โทรมของระบบนิเวศต�าง ๆ ดังกล�าวท่ีแต�ละประเทศจะต�องเผชิญจะมีความแตกต�างกัน ทําให�การเป,น
สังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างบูรณาการจะได�รับ
ความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกรวมถึงการสร�างสมดุลความม่ันคงด�านพลังงานและอาหารมีแนวโน�มที่จะมีความสําคัญ
เพิ่มมากข้ึนกฎระเบียบและข�อตกลงด�านสิ่งแวดล�อมจะมีความเข�มข�นและเข�มงวดข้ึน โดยกรอบการ
พัฒนาตามข�อตกลงระหว�างประเทศต�างๆ ท่ีสําคัญ เช�น เป-าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และบันทึกความ
ตกลงปารีสจะได�รับการนําไปปฏิบัติอย�างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
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แนวโน�มเหล�านี้จะก�อให�เกิดความท�าทายต�อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส�วน
ของการจ�างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม�ๆ ความม่ันคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงด�านอ่ืนๆ ท่ีซับซ�อนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร( รูปแบบการก�อสงครามท่ีใช�
เทคโนโลยีเป,นเคร่ืองมือ การเคลื่อนย�ายอย�างเสรีและรวดเร็วของผู�คน เงินทุน ข�อมูลข�าวสาร          
องค(ความรู� เทคโนโลยีและสินค�าและบริการ การปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็ว
และคาดการณ(ได�ยากการเกิดข้ึนของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม�ท่ีจะส�งผลให�การเฝ-าระวังด�านการ
สาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากข้ึน อาจนําไปสู�ปCญหาความเหลื่อมล้ําที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน
ได� หากไม�มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการป-องกันและรองรับผลกระทบต�างๆ ที่คาดว�าจะเกิดข้ึน    
ซ่ึงรวมถึงการเตรียมความพร�อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่
จะเกิดข้ึนอย�างรวดเร็วโดยเฉพาะอย�างยิ่งหากการเข�าถึงเทคโนโลยี โครงสร�างพื้นฐาน และองค(ความรู�
สมัยใหม�มีระดับความแตกต�างกันระหว�างกลุ�มประชากรต�างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกล�าวจะส�งผลต�อท้ังการจ�างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานท่ีเปล่ียนไป       
มีความต�องการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพิ่มมากข้ึน หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปCจจุบันและ
บางอาชีพจะถูกทดแทนด�วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพท่ีต�องการทักษะระดับต่ํา ก�อให�เกิดความ
เสี่ยงต�อความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม�ทันหรือขาดความรู�และทักษะที่ทันกับยุค
สมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน(ท่ีจะทําให�เกิดการพัฒนาขยายความเป,นเมือง วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย�างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งข้ึน 
ซ่ึงปCจจัยท้ังหมดดังกล�าวจะส�งผลให�ปCญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซ�อน
มากยิ่งข้ึน 

จากปCจจัยและแนวโน�มที่คาดว�าจะส�งผลต�อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต�างๆ ข�างต�น เห็นได�ว�าบริบทและสภาพแวดล�อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน�มที่จะ
เปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ�อนหลากหลายมิติ ซ่ึงจะส�งผลต�ออนาคตการ
พัฒนาประเทศอย�างมาก ดังน้ัน การพัฒนาประเทศจึงจําเป,นต�องมียุทธศาสตร(การพัฒนาที่ครอบคลุม
ทุกมิติและทุกด�านการพัฒนาที่เก่ียวข�อง มีความร�วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส�วนต�างๆ         
ในรูปแบบของหุ�นส�วนการพัฒนาที่เป,นการดําเนินงานอย�างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความ
เก่ียวข�องซ่ึงกันและกัน โดยประเทศไทยจําเป,นต�องมีทรัพยากรมนุษย(ที่มีคุณภาพ มีความรู� สมรรถนะ 
และทักษะที่สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงต�างๆ สามารถรู�เท�าทันและปรับตัวให�สามารถดําเนินชีวิตได�
อย�างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร�างรายได� ท�ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ(และกติกาใหม�ๆ และ
มาตรฐานท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วซ่ึงจําเป,นต�องมีการพัฒนาระบบ
และปCจจัยส�งเสริมต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องไปพร�อมกัน ทั้งในส�วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนา
ทักษะฝEมือที่สอดคล�องกันกับการพัฒนาของคนในแต�ละช�วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร�าง
พื้นฐาน รวมท้ังการให�ความสําคัญกับการส�งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให�ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป,นเจ�าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก�าวทันโลก จากการต�อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบาย
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ไทยแลนด( ๔.๐ ส�งผลให�เกิดการสร�างห�วงโซ�มูลค�าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและ
ภาคบริการ กระจายผลประโยชน(จากการพัฒนา ลดปCญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสู�การเสริมสร�าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส�วน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยต�องให�ความสําคัญกับการสร�างสมดุลความม่ันคงด�านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว�ซ่ึงความหลากหลายเชิงนิเวศ การส�งเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ           
และการพัฒนาและขยายความเป,นเมืองที่เติบโตอย�างต�อเนื่องที่เป,นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม พร�อมกับการมี
ข�อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ(ที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช�พื้นที่ท่ีชัดเจน ขณะที่การพัฒนา
โครงสร�างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส( กฎหมาย ระบบภาษีต�องมีกลยุทธ(การพัฒนาท่ีสามารถอํานวย
ความสะดวกและส�งเสริมให�ประเทศมีศักยภาพการแข�งขันที่สูงข้ึนและสามารถใช�จุดแข็งในเรื่องตําแหน�ง
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร(ของประเทศให�เกิดประโยชน(ต�อการพัฒนาประเทศมากข้ึน รวมทั้งให�ความสําคัญ  
ของการรวมกลุ�มความร�วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร�าง
สัมพันธไมตรี เสริมสร�างความสัมพันธ(ทางการทูต ซ่ึงจะก�อให�เกิดการสร�างพลังทางเศรษฐกิจและรักษา
ความม่ันคงของประเทศ โดยจําเป,นต�องสร�างความพร�อมในการท่ีจะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติ
ให�เป,นไปตามระเบียบกติกาสากลในด�านต�างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเป,นต�องเร�งให�มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพื่อให�เกิดการบริหารราชการท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเมืองมีการส�งเสริม
คนในชาติให�ยึดม่ันสถาบันหลักเป,นศูนย(รวมจิตใจเพื่อให�เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย�ง
ภายในประเทศ โดยท่ีนโยบายการพัฒนาต�างๆ จําเป,นต�องคํานึงถึงความสอดคล�องกับโครงสร�างและ
ลักษณะพฤติกรรมของประชากรท่ีอาจจะมีความแตกต�างจากปCจจุบันมากข้ึน 

ดังนั้น ภายใต�เงื่อนไขโครงสร�างประชากร โครงสร�างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล�อม และปCจจัยการพัฒนาต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง ส�งผลให�ประเทศไทยจําเป,นต�องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย�างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป,นเร่ืองท่ีต�องใช�
ระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อให�เกิดการปรับตัวซ่ึงจะต�องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร�างการขับเคลื่อนการพัฒนาให�ประเทศเจริญก�าวหน�าไปในอนาคตจึงจําเป,นต�องกําหนดวิสัยทัศน(
ในระยะยาวท่ีต�องบรรลุ พร�อมทั้งแนวยุทธศาสตร(หลักในด�านต�างๆ เพื่อเป,นกรอบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย�างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด�นของประเทศ และปรับปรุง
แก�ไขจุดอ�อนและจุดด�อยต�างๆ อย�างเป,นระบบ โดยยุทธศาสตร(ชาติจะเป,นเป-าหมายใหญ�ในการ
ขับเคลื่อนประเทศ และถ�ายทอดไปสู�แผนในระดับอ่ืนๆ เพื่อนําไปสู�การปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร( 
ภารกิจและพื้นที่ ซ่ึงรวมถึงพื้นท่ีพิเศษต�างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพื่อให�การพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการได�อย�างม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 
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๓. วิสัยทัศน�ประเทศไทย 

“ ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป?นประเทศพัฒนาแล2ว ด2วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป,นคติพจน(ประจําชาติว�า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพื่อ
สนองตอบต�อผลประโยชน(แห�งชาติ อันได�แก� การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู�อย�างม่ันคง และยั่งยืน
ของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู�ร�วมกันในชาติอย�างสันติสุข
เป,นป]กแผ�น มีความม่ันคงทางสังคมท�ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป,นมนุษย(
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป,นธรรมและความอยู�ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน(ของชาติภายใต�การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล�อมระหว�างประเทศ และการอยู�ร�วมกัน
อย�างสันติประสานสอดคล�องกันด�านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย�างมีเกียรติ
และศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปCจเจกบุคคล 
และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม และการเมือง เช�น 
ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย(
ทรงเป,นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย(มีความเข�มแข็งเป,นศูนย(กลางและเป,นท่ียึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเป,นกลไกที่นําไปสู�การบริหารประเทศที่ต�อเนื่องและ
โปร�งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมีความเข�มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ�น ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได�
ที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และนํ้า 
มีที่อยู�อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย(สิน 

ความม่ังค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย�างต�อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข�าสู�กลุ�มประเทศรายได�สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู�ดีมี
สุขได�รับผลประโยชน(จากการพัฒนาอย�างเท�าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย�างท่ัวถึงทุกภาคส�วนมี
คุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค(การสหประชาชาติ ไม�มีประชาชนที่อยู�ในภาวะความยากจน
เศรษฐกิจในประเทศมีความเข�มแข็ง ขณะเดียวกันต�องมีความสามารถในการแข�งขันกับประเทศต�างๆท้ัง
ในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให�สามารถสร�างรายได�ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
ตลอดจนมีการสร�างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห�งอนาคตเพื่อให�สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ(ทางเศรษฐกิจและ
การค�าอย�างแน�นแฟ-นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป,นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส�ง การผลิต การค�า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่อให�เป,นพลังในการพัฒนา นอกจากน้ียัง
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มีความสมบูรณ(ในทุนที่จะสามารถสร�างการพัฒนาต�อเน่ืองไปได� ได�แก� ทุนมนุษย( ทุนทางปCญญาทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป,นเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร�างความเจริญ รายได� และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให�เพิ่มข้ึนอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงเป,นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู�บนหลักการใช�       
การรักษาและการฟRSนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนไม�ใช�ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม�สร�าง
มลภาวะต�อสิ่งแวดล�อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการ
บริโภคเป,นมิตรกับสิ่งแวดล�อม และสอดคล�องกับเป-าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติ       
มีความอุดมสมบูรณ(มากข้ึนและสิ่งแวดล�อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต�อสังคม มีความ     
เอ้ืออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน(ส�วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ�งประโยชน(ส�วนรวมอย�างยั่งยืน     
และให�ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของประชาชน และทุกภาคส�วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย�างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป-าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย�างต�อเน่ือง สังคมเป?นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน”  โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช�วงวัยให�เป,นคนดี เก�ง และมี
คุณภาพ สร�างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป,นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน(ส�วนรวม โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร(ชาติ ประกอบด�วย 

๑) ความอยู�ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข�งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได� 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ของประเทศ 
๔) ความเท�าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล�อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการเข�าถึงการให�บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร�ชาติ 
4.๑ ยุทธศาสตร�ชาติด2านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป-องกันและแก�ไขปCญหาที่มีผลกระทบต�อความม่ันคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให�พร�อมเผชิญภัยคุกคาม         
ท่ีกระทบต�อความม่ันคงของชาต ิ
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(๔) การบูรณาการความร�วมมือด�านความม่ันคงกับอาเซียนและ
นานาชาต ิรวมถึงองค(กรภาครัฐและที่มิใช�ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค(รวม 
 

4.๒ ยุทธศาสตร�ชาติด2านการสร2างความสามารถในการแข�งขัน 
(๑) การเกษตรสร�างมูลค�า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห�งอนาคต 
(๓) สร�างความหลากหลายด�านการท�องเที่ยว 
(๔) โครงสร�างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู�ประกอบการยุคใหม� 

๔.๓ ยุทธศาสตร�ชาติด2านการพัฒนาและเสริมสร2างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� 
(๑) การปรับเปลี่ยนค�านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช�วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู�ที่ตอบสนองต�อการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปCญญาของมนุษย(ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร�างให�คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(๖) การสร�างสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต�อการพัฒนาและเสริมสร�าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย( 
(๗) การเสริมสร�างศักยภาพการกีฬาในการสร�างคุณค�าทางสังคมและ 
พัฒนาประเทศ 
 

๔.๔ ยุทธศาสตร�ชาติด2านการสร2างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สร�างความเป,นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย(กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร�างพลังทางสังคม 
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท�องถ่ินในการพัฒนา      
การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
 

๔.๕ ยุทธศาสตร�ชาติด2านการสร2างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป?นมิตรกับ
สิ่งแวดล2อม 

(๑) สร�างการเติบโตอย�างยั่งยนืบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร�างการเติบโตอย�างยั่งยนืบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
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(๓) สร�างการเติบโตอย�างยั่งยนืบนสังคมที่เป,นมิตรต�อสภาพ
ภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ�งเน�นความเป,นเมืองที่เติบโตอย�างต�อเน่ือง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงนํ้า พลังงาน และเกษตรที่เป,นมิตรต�อ
สิ่งแวดล�อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน(เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ 
 

๔.๖ ยุทธศาสตร�ชาติด2านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร     
จัดการภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป,นศูนย(กลาง ตอบสนองความต�องการ 
และให�บริการอย�างสะดวกรวดเร็ว โปร�งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร(ชาติเป,น
เป-าหมายและเชื่อมโยงการพฒันาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ 
และทุกพื้นที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส�งเสริมให�ประชาชน
และทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป,นคนดีและเก�ง ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุ�งม่ัน และเป,นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร�งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล�องเหมาะสมกับบริบทต�างๆ และมีเท�าท่ี
จําเป,น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต�อ
ประชาชนโดยเสมอภาค 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 12 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔) ได�จัดทํา
ข้ึนในช�วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ(โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วและเชื่อมโยงกัน
ใกล�ชิดกันมากข้ึน โดยได�น�อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป,นปรัชญานาทางในการ
พัฒนาประเทศต�อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙– ๑๑ เพื่อเสริมสร�างภูมิคุ�มกันและช�วยให�สังคมไทย
สามารถยืนหยัดอยู�ได�อย�างม่ันคง เกิดภูมิคุ�มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย�างเหมาะสม ส�งผล
ให�การพัฒนาประเทศสู�ความสมดุลและยั่งยืน 
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ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งน้ี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ (สศช.) ได�จัดทําบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร(ชาติ ๒๐ ปE (พ.ศ. ๒๕๖1 –  ๒๕80) 
ซ่ึงเป,นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป-าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร�างประเทศไทยไปสู�ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ นอกจากน้ัน ได�ให�ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส�วน ทั้งในระดับ
กลุ�มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อย�างกว�างขวางและต�อเนื่อง       
เพื่อร�วมกันกําหนดวิสัยทัศน(และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร�วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร(
ของแผนฯ เพื่อมุ�งสู� “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” 

 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเป,นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการ
เชื่อมต�อกับยุทธศาสตร(ชาติ ๒๐ ปE ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร(ระยะยาวสู�การปฏิบัติ โดยในแต�ละ
ยุทธศาสตร(ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได�กําหนดประเด็นการพัฒนา พร�อมท้ังแผนงาน/โครงการ
สําคัญที่ต�องดาเนินการให�เห็นผลเป,นรูปธรรมในช�วง ๕ ปEแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร(ชาติ      
เพื่อเตรียมความพร�อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให�สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได�อย�างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได�กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคล่ือนและ
ติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพื่อกํากับให�การพัฒนาเป,นไปอย�างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสู�
การพัฒนาเพื่อประโยชน(สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสําคัญในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
 

๒. การประเมินสภาพแวดล2อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ(และแนวโน�มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ(และแนวโน�มภายใน  
 

๓. วัตถุประสงค�และเป5าหมายการพัฒนาในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค(  
๓.๒. เป-าหมายรวม  
 

๔. ยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร(ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร( โดยมี ๖ 

ยุทธศาสตร(ตามกรอบยุทธศาสตร(ชาติ ๒๐ ปE และอีก ๔ ยุทธศาสตร(ที่เป,นปCจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๔.๑ ยุทธศาสตร(การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย(  
๔.๒ ยุทธศาสตร(การสร�างความเป,นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
๔.๓ ยุทธศาสตร(การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแข�งขันได�อย�างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร(การเติบโตที่เป,นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร(การเสริมสร�างความม่ันคงแห�งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู�
ความม่ังค่ัง และยั่งยืน  
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๔.๖ ยุทธศาสตร(การบริหารจดัการในภาครัฐ การป-องกันการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร(การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส(  
๔.๘ ยุทธศาสตร(การพัฒนาวทิยาศาสตร( เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร(การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร(ความร�วมมือระหว�างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่๑๒ สู�การปฏิบัต ิ 
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

1) แผนพัฒนาภาคเหนือ 
พัฒนาภาคเหนือให�เป,นฐานเศรษฐกิจมูลค�าสูง โดยการพัฒนาการท�องเท่ียวและการบริการ

เชิงสร�างสรรค(และยกระดับเป,นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย(และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู�อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป ควบคู�กับการอนุรักษ(ทรัพยากรปwาไม�ให�มีความอุดมสมบูรณ( 

 

แนวทางการพัฒนาภาคเหนือ 
 

ท�องเที่ยว พัฒนาการท�องเท่ียวให�มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต�อเนื่องกับการ
ท�องเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาท่ีได�มาตรฐาน รวมท้ังผลิตภัณฑ(สร�างสรรค(ที่สร�างมูลค�าเพิ่มสูง 
  - พัฒนากลุ�มท�องเที่ยวที่มีศักยภาพ กลุ�มท�องเที่ยวอารยธรรมล�านนา และกลุ�มชาติพันธุ( กลุ�ม
ท�องเที่ยวมรดกโลก กลุ�มท�องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

- พัฒนายกระดับการท�องเท่ียวคุณภาพกลุ�มเป-าหมายเฉพาะ ในจังหวัดเชียงใหม� แม�ฮ�องสอน 
และน�าน 

- สนับสนุนเชียงใหม�ให�เป,นศูนย(กลางการผลิตและธุรกิจด�านอาหารและสินค�าเพื่อสุขภาพ 
บริการทางการแพทย(และการศึกษา และผลิตภัณฑ(สร�างสรรค( 

 

เกษตร พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร�างมูลค�าเพิ่มภายใต�แนวคิดเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย( ควบคู�กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให�มีความหลากหลาย
สอดคล�องกับความต�องการของตลาด 

- พัฒนาภาคเหนือตอนบนเป,นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย( ภาคเหนือตอนล�างเป,นฐานการ
ผลิตเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟาร(มเกษตรอัจฉริยะ 

- ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปในพื้นท่ีที่เป,นแหล�งผลิตสําคัญ 
- พัฒนาพื้นท่ีจังหวัดนครสวรรค( และกําแพงเพชรให�เป,นแหล�งผลิตพลังงานทดแทน 
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สังคม พัฒนาระบบการดูแลผู�สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุของภาคเหนือ
ที่เร็วกว�าระดับประเทศ 10 ปE 

- ส�งเสริมการสร�างรายได�และการมีงานทําของผู�สูงอายุ 
- พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู�สูงอายุระยะยาว 
- สร�างความเข�มแข็งแก�สถาบันครอบครัวและชุมชน 
 

ทรัพยากรฯ ฟRSนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�คืนความอุดมสมบูรณ(สร�างความ
สมดุลแก�ระบบนิเวศ เพื่อรองรับการ 

- ฟRSนฟูและอนุรักษ(ปwาต�นน้ําในพื้นท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
- พัฒนาการบริหารจัดการนํ้าอย�างเป,นระบบในลุ�มนํ้าปUง วัง ยม และ น�าน 
- สนับสนุนการบริหารจัดการแก�ไขปCญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และจังหวัดตาก 

 
2) แผนพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 1 แผน 5 ป( (พ.ศ.2561 –  2565) 
 

วิสัยทัศน�   “ศูนย�กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 
 

ยุทธศาสตร(ท่ี 1 พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค�าเกษตรและสินค�าชุมชน 
ยุทธศาสตร(ท่ี 2 พัฒนาเครือข�ายการค�า การลงทุน การบริการ โครงข�ายคมนาคมขนส�งสี่แยก 
                    ขนส�งสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน 
ยุทธศาสตร(ท่ี 3 พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร( วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 
ยุทธศาสตร(ท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน 
 
3) แผนพัฒนาจังหวัดตาก (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับปรับปรุง 
 

วิสัยทัศน�   “เมืองน�าอยู�  ประตูการค2าชายแดน” 
 

ยุทธศาสตร(ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก�ไขปCญหาความยากจน   
 ยุทธศาสตร(ท่ี 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม    

ยุทธศาสตร(ท่ี 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร    
 ยุทธศาสตร(ท่ี 4 การส�งเสริมการท�องเที่ยว สินค�า OTOP และการค�าชายแดน 

ยุทธศาสตร(ท่ี 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความม่ันคงชายแดนและความสงบ 
        เรียบร�อย 
 

 1.4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท2องถิ่นในเขตจังหวัดตาก 
 

 ยุทธศาสตร(ท่ี 1 โครงสร�างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร(ท่ี 2 การวางแผน ส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและส�งเสริมการท�องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร(ท่ี 3 ส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร(ท่ี 4 การบริหารจัดการและอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 ยุทธศาสตร(ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร�อย 
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2. ยุทธศาสตร�องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
 

 2.1 วิสัยทัศน� 
 

“อบจ.ตาก เป?นศูนย�กลางการพัฒนา โดยยึดหลักบริหารกิจการบ2านเมืองที่ดี 
เพ่ือประโยชน�สุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก” 

 

 2.2 ยุทธศาสตร� 
 ยุทธศาสตร(ท่ี 1 ด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร(ท่ี 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร(ท่ี 3 ด�านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ 
                              สงบเรียบร�อย 
 ยุทธศาสตร(ท่ี 4 ด�านส�งเสริมการท�องเที่ยวและกีฬา  
 ยุทธศาสตร(ท่ี 5 ด�านการบริหารจัดการและอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 

 2.3 เป5าประสงค� 
  

ยุทธศาสตร� เป5าประสงค� 

1. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 1. มีเส�นทางคนนาคมท่ีได�มาตรฐาน 

 
2. มีแหล�งนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

 
และการเกษตรอย�างเพียงพอ 

 
3. อปท.ในจังหวัดตากเข�าใจ 

 
ผังเมืองรวม/ผังชุมชน 

 
4. สถานีขนส�งผู�โดยสารจังหวัดตากมีมาตรฐาน 

2. ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต 5. ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

 
พอเพียงมาดําเนินชีวิตและมีทักษะ 

 
การประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น 

 
6. ประชาชนมสีขุภาวะดขีึ้น 

 
7. เยาวชน สตรี และผู�สูงอายุ 

 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และสามารถ 

 
พ่ึงตนเองได� 

 
8. นักเรียน ประชาชนได�รับการ 

 
ส�งเสริมด�านการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

 
9. มีการอนุรักษ(ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

 
ศาสนา ภูมปิCญญาท�องถิ่น คงอยู�ต�อไป 
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ยุทธศาสตร� เป5าประสงค� 

3. ด�านบริหารจัดการท่ีดีการจัดระเบียบ 10. ประชาชนมีส�วนร�วมในการ 

ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ พัฒนาการเมืองและพัฒนาท�องถิ่น 

เรียบร�อย เพ่ิมขึ้น ผู�นําท�องท่ี ท�องถิ่น 

 
มีความรู�เพ่ือนําไปพัฒนาท�องถิ่น 

 
11. อบจ.ตาก มีการบริหารจัดการ 

 
อย�างมีประสิทธิภาพและโปร�งใส 

 
12. ประชาชนและเยาวชนห�างไกล 

 
จากยาเสพติด 

 
13. ประชาชนได�รับการช�วยเหลอื 

 
และได�รับความรู�ด�านการป-องกัน 

 
และบรรเทาสาธารณภัย 

4. ด�านส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา 14. นักท�องเท่ียวและรายได�จาก 

 
การท�องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 

 
15. ประชาชนมีสขุภาพร�ายกาย 

 
แข็งแรง 

5. ด�านบริหารจัดการและอนุรักษ(ทรัพยากร 16. ประชาชนมีจิตสํานึกและมี 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ส�วนร�วมในการอนุรักษ( บริหาร 

 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

 
สิ่งแวดล�อม 

 
17. ปริมาณขยะลดลง ของเสีย 

 
อันตรายชุมชนมีการกําจัด 

 
ได�ถูกหลักวิชาการ 
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 2.4 ตัวชี้วัด 
  
 

ยุทธศาสตร� เป5าประสงค� ตวัชีว้ดั 

1. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 1. มีเส�นทางคนนาคมท่ีได�มาตรฐาน 1. ร�อยละของถนนถ�ายโอนท่ีได�รับการพัฒนา 

  
2. จํานวนเส�นทาง/แห�ง 

  
3. จํานวนระยะทาง 

 
2. มีแหล�งนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 4. จํานวนแหล�งนํ้า 

 
และการเกษตรอย�างเพียงพอ 

 

 
3. อปท.ในจังหวัดตากเข�าใจ 5. ร�อยละของจํานวน อปท.ในจังหวัดตาก 

 
ผังเมืองรวม/ผังชุมชน ท่ีเข�าใจเร่ืองผังเมืองรวม/ผังชุมชน 

 
4. สถานีขนส�งผู�โดยสารจังหวัดตาก 6. ร�อยละของระดับความพึงพอใจผู�มาใช�บริการ 

 
มีมาตรฐาน 

 
2. ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต 5. ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 7. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

 
พอเพียงมาดําเนินชีวิตและมีทักษะ 

 

 
การประกอบอาชีพเพ่ิมขึ้น 

 

 
6. ประชาชนมีสขุภาวะดีขึ้น 8. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

 
7. เยาวชน สตรี และผู�สูงอาย ุ 9. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และสามารถ 

 

 
พ่ึงตนเองได� 

 

 
8. นักเรียน ประชาชนได�รับการ 10. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

 
ส�งเสริมด�านการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

 

 
9. มีการอนุรักษ(ขนบธรรมเนียม 11. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

 
ประเพณี ศาสนา ภูมิปCญญาท�องถิน่ 

 

 
คงอยู�ต�อไป 
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ยุทธศาสตร� เป5าประสงค� ตวัชีว้ดั 

3. ด�านบริหารจัดการท่ีดี 10. ประชาชนมีส�วนร�วมในการ 12. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคม พัฒนาการเมืองและพัฒนาท�องถิ่น 
 

และการรักษาความสงบ เพ่ิมขึ้น ผู�นําท�องท่ี ท�องถิ่น 
 

เรียบร�อย มีความรู�เพ่ือนําไปพัฒนาท�องถิ่น 
 

 
11. อบจ.ตาก มีการบริหารจัดการ 13. ร�อยละของระดับความพึงพอใจประชาชน 

 
อย�างมีประสิทธิภาพและโปร�งใส ท่ีมีต�อ อบจ.ตาก 

  
14. ผ�านเกณฑ(มาตรฐาน LPA 

  
15. ร�อยละของโครงการท่ีมีการประชาสัมพันธ( 

 
12. ประชาชนและเยาวชนห�างไกล 16. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

 
จากยาเสพติด 

 

 
13. ประชาชนได�รับการช�วยเหลอื 17. ร�อยละของผู�ได�รับการช�วยเหลือ 

 
และได�รับความรู�ด�านการป-องกัน จากการร�องขอ 

 
และบรรเทาสาธารณภัย 18. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

4. ด�านส�งเสริมการท�องเท่ียว 14. นักท�องเท่ียวและรายได�จาก 19. ร�อยละของจํานวนนักท�องเท่ียวท่ีเพ่ิมขึ้น 

และกีฬา การท�องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 20. ร�อยละของรายได�จากการท�องเท่ียวท่ีเพ่ิมขึ้น 

 
15. ประชาชนมีสุขภาพร�ายกาย 21. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

 
แข็งแรง 

 
5. ด�านบริหารจัดการ 16. ประชาชนมีจิตสํานึกและมี 22. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 

และอนุรักษ(ทรัพยากร ส�วนร�วมในการอนุรักษ( บริหาร 
 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
 

 
สิ่งแวดล�อม 

 

 
17. ปริมาณขยะลดลง ของเสีย 23. ร�อยละของจํานวน อปท.ในจังหวัดตาก 

 
อันตรายชุมชนมีการกําจัด มีส�วนร�วมบริหารจัดการของเสียอนัตรายชุมชน 

 
ได�ถูกหลักวิชาการ 24. จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
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 2.5 ค�าเป5าหมาย 
 
 

เป5าประสงค� ตวัชีว้ัด 
ค�าเป5าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. มีเส�นทางคนนาคมทีไ่ด�มาตรฐาน 1. ร�อยละของถนนถ�ายโอนที่ได�รับการพัฒนา 100% 100% 100% 100% 100% 

 
2. จํานวนเส�นทาง/แห�ง 11 22 33 44 55 

 
3. จํานวนระยะทาง 500 1,000 1,500 2,000 2,500 

2. มีแหล�งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 4. จํานวนแหล�งน้ํา 6 12 18 24 30 

และการเกษตรอย�างเพียงพอ 
      

3. อปท.ในจังหวัดตากเข�าใจ 5. ร�อยละของจํานวน อปท.ในจังหวัดตาก 100% 100% 100% 100% 100% 

ผังเมืองรวม/ผังชุมชน ที่เข�าใจเรื่องผังเมืองรวม/ผังชุมชน 
     

4. สถานีขนส�งผู�โดยสารจังหวัดตาก 6. ร�อยละของระดับความพึงพอใจผู�มาใช�บริการ 80% 82% 84% 96% 88% 

มีมาตรฐาน 
      

5. ประชาชนนําหลักปรัชญา 7. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ 10 20 30 40 50 

เศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินชีวิตและ 
      

มีทักษะการประกอบอาชีพเพิ่มข้ึน 
      

6. ประชาชนมีสุขภาวะดีข้ึน 8. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ 8 16 24 32 40 

7. เยาวชน สตรี และผู�สูงอายุ 9. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ 12 24 36 48 60 

มีคุณภาพชีวิตทีด่ีข้ึน และสามารถ 
      

พ่ึงตนเองได� 
      

8. นักเรียน ประชาชนได�รับการ 10. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ 10 20 30 40 50 

ส�งเสริมด�านการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
      

9. มีการอนุรักษ(ขนบธรรมเนียม 11. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ 22 44 66 88 110 

ประเพณี ศาสนา ภูมิปCญญาท�องถ่ิน 
      

คงอยู�ต�อไป 
      

10. ประชาชนมีส�วนร�วมในการ 12. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ 9 18 27 36 45 

พัฒนาการเมืองและพัฒนาท�องถ่ิน 
      

เพ่ิมข้ึน ผู�นําท�องที่ ท�องถ่ิน 
      

มีความรู�เพ่ือนําไปพัฒนาท�องถ่ิน 
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เป5าประสงค� ตวัชีว้ัด 
ค�าเป5าหมาย 

2561 2562 2563 2564 2565 

11. อบจ.ตาก มีการบริหารจัดการ 13. ร�อยละของระดับความพึงพอใจประชาชน 80% 82% 84% 86% 88% 

อย�างมีประสิทธิภาพและโปร�งใส ที่มตี�อ อบจ.ตาก 
     

 
14. ผ�านเกณฑ(มาตรฐาน LPA 80% 82% 84% 86% 88% 

 
15. ร�อยละของโครงการที่มีการประชาสัมพันธ( 95% 95% 95% 95% 95% 

12. ประชาชนและเยาวชนห�างไกล 16. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ 2 4 6 8 10 

จากยาเสพติด 
      

13. ประชาชนได�รับการช�วยเหลือ 17. ร�อยละของผู�ได�รับการช�วยเหลือ 70% 70% 70% 70% 70% 

และได�รับความรู�ด�านการป-องกัน จากการร�องขอ 
     

และบรรเทาสาธารณภัย 18. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ 5 10 15 20 25 

14. นักท�องเที่ยวและรายได�จาก 19. ร�อยละของจํานวนนักท�องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน 5% 5% 5% 5% 5% 

การท�องเที่ยวเพิ่มข้ึน 20. ร�อยละของรายได�จากการท�องเที่ยว 5% 5% 5% 5% 5% 

 
ที่เพิ่มข้ึน 

     
15.ประชาชนมีสุขภาพร�ายกาย 22. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ 12 24 36 48 60 

แข็งแรง 
      

16. ประชาชนมีจิตสํานึกและมี 22. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ 5 10 15 20 25 

ส�วนร�วมในการอนุรักษ( บริหาร 
      

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
      

สิ่งแวดล�อม 
      

17. ปริมาณขยะลดลง ของเสีย 23. ร�อยละของจํานวน อปท.ในจังหวัดตาก 100% 100% 100% 100% 100% 

อันตรายชุมชนมีการกําจัด มีส�วนร�วมบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน 
     

ได�ถูกหลักวิชาการ 24. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ 2 4 6 8 10 
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 2.6 กลยุทธ� 
 
 

ยุทธศาสตร� กลยุทธ� 

1. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 1. ส�งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ�อมแซม 

 
ถนน สะพาน ทางเท�า ระบายน้ํา ระบบไฟฟ-า 

 
สาธารณะ และติดต้ังไฟฟ-าโซล�าเซลล( 

 
2. พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหล�งนํ้า 

 
เพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร 

 
3. สนับสนุนการจัดทําปรับปรุง ผงัเมืองรวม/ 

 
ผังชุมชน และงานด�านวิชาการ 

 
4. พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงาน 

 
ด�านขนส�ง 

2. ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต 5. ส�งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

 
พอเพียงและการเกษตรยั่งยืน 

 
6. ส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพ 

 
การลงทุน การค�าชายแดนและเศรษฐกิจ 

 
อาเซียน (AEC) 

 
7. ส�งเสริม สนับสนุน การควบคุมโรคติดต�อ/ 

 
ไม�ตดิต�อ 

 
8. ส�งเสริมสนับสนุนการสร�างสุขภาพของ 

 
ประชาชน 

 
9. ส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

 
เยาวชน สตรี และผู�สูงอาย ุ

 
10. ส�งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
ทุกระบบ 

 
11. ส�งเสริมสนับสนุน และทํานุบํารุงรักษา 

 
ศาสนา วัฒนาธรรม จารีตประเพณ ี

 
และภูมิปCญญาท�องถิ่น 
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ยุทธศาสตร� กลยุทธ� 

3. ด�านบริหารจัดการท่ีดีการจัดระเบียบ 12. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมด�านการเมือง 

ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ การบริหาร ทุกภาคส�วน 

เรียบร�อย 13. การพัฒนาองค(กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
สู�สากล 

 
14. ส�งเสริมและสนับสนุนการแก�ไข 

 
ปCญหายาเสพติด 

 
15. ส�งเสริมการป-องกันบรรเทาสาธารณภัย 

4. ด�านส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา 16. พัฒนาและปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียว 

 
การประชาสัมพันธ( และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 
นักท�องเท่ียว 

 
17. ส�งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการท�องเท่ียว 

 
18. ส�งเสริมการพัฒนาสนามกีฬา และวัสด ุ

 
อุปกรณ(กีฬาให�ได�มาตรฐาน 

 
19. ส�งเสริมการฝ]กอบรมฝ]กสอนกีฬา 

 
20. ส�งเสริมสนับสนุนการแข�งขัน 

 
กีฬาและนันทนาการ 

5. ด�านบริหารจัดการและอนุรักษ(ทรัพยากร 21. อนุรักษ( ฟRSนฟู และบริหารจัดการ 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

 
โดยการมีส�วนร�วมของชุมชน 

 
22. ส�งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ 

 
น้ําเสีย และการใช�พลังงานทดแทน 
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 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร� 
 องค(การบริหารส�วนจังหวัดตาก ให�ความสําคัญต�อการดําเนินการแก�ไขปCญหาความเดือดร�อน 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟRSนฟู พัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร�างพื้นฐาน ซ่ึงถือเป,นภารกิจหลักขององค(กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ควบคู�กับการพัฒนาด�านสังคม 
เศรษฐกิจ สภาพแวดล�อมต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับชีวิตความเป,นอยู�ของประชาชน โดยยึดหลักการมี
ส�วนร�วม ความสอดคล�องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต�างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห(
สภาพปCญหา ความต�องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต�อการพัฒนา องค(การ
บริหารส�วนจังหวัดตากจึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร(การพัฒนาไว� 5 ประเด็นยุทธศาสตร( ดังนี้  
 ยุทธศาสตร(ท่ี 1 ด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร(ท่ี 2 ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร(ท่ี 3 ด�านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร�อย 
 ยุทธศาสตร(ท่ี 4 ด�านส�งเสริมการท�องเที่ยวและกีฬา  
 ยุทธศาสตร(ท่ี 5 ด�านการบริหารจัดการและอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 
 

 2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน� 

ยุทธศาสตร�การพัฒนา 

เป5าประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

กลยุทธ� 
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กลยุทธ( 20 

  
    

กลยุทธ( 10 
   

 

  
    

กลยุทธ( 11 
      

 

แผนงาน 

  เคหะและชุมชน 
 

การศึกษา 
 

บริหารงานทั่วไป 
 

การศาสนา วัฒนธรรม 
 

เคหะและชุมชน 

  การพาณิชย( 
 

สร�างความเข�มแข็ง 
 

การรักษาความ 
 

และนันทนาการ 
 

การเกษตร 

  
 

 
ของชุมชน 

 
สงบภายใน 

 

 

 

 

    
การศาสนา วัฒนธรรม 

 
เคหะและชุมชน 

    

    
และนันทนาการ 

 
สร�างความเข�มแข็ง 

    

    
การเกษตร 

 
ของชุมชน 

    

    
งบกลาง 
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ผลผลติ/
โครงการ 

 
ผลผลิต/โครงการ 1 

 
ผลผลิต/โครงการ 7 
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ผลผลิต/โครงการ 20 

 
ผลผลิต/โครงการ 22 
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ผลผลิต/โครงการ 5 
 

ผลผลิต/โครงการ 11 
 

ผลผลิต/โครงการ 16 
    

  
ผลผลิต/โครงการ 6 

   
ผลผลิต/โครงการ 17 

    
      

ผลผลิต/โครงการ 18 
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2.9 แผนผังยุทธศาสตร� (strategic map) 
 

วิสัยทศัน� 
“อบจ.ตาก เป?นศูนย�กลางการพฒันา โดยยึดหลักบริหารกิจการบ2านเมืองทีด่ ี

เพื่อประโยชน�สุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก” 

 

ยุทธศาสตร�  
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    ชุมชน/สังคมและรักษา และกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ความสงบเรียบร�อย   และสิ่งแวดล�อม 
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3. การวิเคราะห�เพื่อพัฒนาท2องถ่ิน 
 

3.1 การวิเคราะห�กรอบการจัดทํายุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท2องถิ่น 
 

 ผลจากการวิเคราะห(ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ(การพัฒนาในปCจจุบันและโอกาส       
การพัฒนาในอนาคตขององค(การบริหารส�วนจังหวัดตาก (SWOT Analysis) 
 

 จุดแข็ง  (Strength-S)  
1) มีงบประมาณสามารถดําเนินการได�ทุกด�าน โดยปฏิบัติงานยึดกฎหมาย/ระเบียบฯ อย�าง

เคร�งครัด 
2) มีสายการบังคับบัญชา  มีการกําหนดหน�าที่ในการมอบหมายงานที่ชัดเจน และมีการ

ทํางานเป,นทีม 
3) มีความร�วมมือ และการประสานงานกับหน�วยงานอ่ืนในการพัฒนาท�องถ่ินได�เป,นอย�างดี 
4) นโยบายของผู�บริหารองค(การบริหารส�วนจังหวัดตากมีการพัฒนาทุกด�าน 
5) มีการนําระบบ ICT มาใช�ในการปฏิบัติงานและการติดต�อสื่อสาร พร�อมเคร่ืองมือ อุปกรณ(

ที่ใช�งานมีความทันสมัย 
6) มีเครื่องจักรกลที่ใช�ในการพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานเพื่อแก�ไขปCญหาและความต�องการของ

ประชาชน 
 

 จุดอ�อน (Weakness-W) 
1) ขาดบุคลากรตามสายงานตามภารกิจหน�าที่ 
2) ข้ันตอนการปฏิบัติงานมีหลายข้ันตอน ทําให�การปฏิบัติงานล�าช�าขาดประสิทธิภาพ 
3) งบประมาณมีจํากัดสําหรับพื้นที่รับผิดชอบมีขนาดใหญ� ทําให�การพัฒนาไม�ท่ัวถึง 
4) ฐานข�อมูลเพื่อการพัฒนายังไม�ชัดเจน 

 

 โอกาส (Opportunity-O) 
1) กฎหมายกําหนดให�เลือกตั้งผู�บริหารท�องถ่ินโดยตรงจากประชาชน  
2) มีแหล�งท�องเที่ยว ประเพณีที่มีชื่อเสียงและเป,นเอกลักษณ(เฉพาะของจังหวัดตาก และมี

ความหลากหลายทางด�านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปCญญาท�องถ่ิน 
3) เป,นพื้นที่ชายแดนที่เอ้ือต�อการจัดต้ังเป,นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อติดต�อค�าขาย กระจาย

สินค�า และการเข�าสู�ประชาคมอาเซียนของไทยทําให�มีโอกาสในการผลิตสินค�าคุณภาพดี 
เพื่อจําหน�ายในระดับภูมิภาค 

4) มีกฎหมายและระเบียบ เปUดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนในการพัฒนาท�องถ่ิน 
5) การเมืองท�องถ่ินมีความขัดแย�งน�อย 
6) มีพื้นท่ีปwาไม�รองรับการท�องเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) องค�การบริหารส วนจังหวัดตาก                       ส วนท่ี 2 
 

ยุทธศาสตร�องค�การบริหารส วนจังหวัดตาก  หน�า 79 
 

 อุปสรรค (Threat-T) 
1) กฎหมาย ระเบียบ ไม�เอ้ืออํานวยต�อการพัฒนา 
2) สถานการณ(ทางการเมืองของประเทศไม�มั่นคง 
3) พื้นท่ีของจังหวัดตากบางส�วนเป,นพื้นที่ชนบท ห�างไกล และชุมชนบนพื้นท่ีสูง ทําให�การ

พัฒนาด�านโครงสร�างพื้นฐานไม�ท่ัวถึง 
4) ภาวะโลกร�อน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน 
5) กระแสโลกาภิวัตน(มีผลกระทบต�อสังคมวัฒนธรรม 
6) แนวทางการตรวจสอบของหน�วยตรวจสอบไม�ชัดเจน (การใช�ดุลยพินิจและการตีความ

กฎหมาย และหนังสือสั่งการ) 
7) การจัดเก็บรายได�ยังไม�ได�รับความร�วมมือจากภาคเอกชนเท�าที่ควร ไม�มีแนวทางส�งเสริม

การจัดเก็บรายได� 
 

3.2 การประเมินสถานการณ�สภาพแวดล2อมภายนอกที่เกี่ยวข2อง 
 

 ด2านเศรษฐกิจ 
 ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ทําให�เกิดความผันผวนทางด�านราคาพืชผลทางการเกษตร
และการแข�งขันกับกลุ�มสมาชิกในประเทศอาเซียนมีอัตราสูงข้ึน ส�งผลให�มีการแข�งขันด�านการท�องเที่ยว 
ด�านการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรของประชาชนในจังหวัดตากยังมีสูงข้ึนเรื่อยๆ 
 

 ด2านสังคม 
 กระแสวัตถุนิยมก�อให�เกิดความฟุ-งเฟ-อ ฟุwมเฟRอยเข�าไปในทุกชุมชน ละเลยคุณธรรมจริยธรรม 
ค�านิยมเปลี่ยนจากสังคมพึ่งพาตนเอง เป,นสังคมท่ีขอรับความช�วยเหลือ และโครงสร�างของประชากรจะ
ก�าวเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ ความไม�พร�อมด�านการศึกษาและการสร�างชุมชนให�มีความแข็งแรง ซ่ึงสิ่งเหล�านี้
จะส�งผลต�อการพัฒนาสังคมให�มีความเข็มแข็งและพึ่งพาตนเองได� 
 

 ด2านสิ่งแวดล2อม 
 การพัฒนาเศรษฐกิจทําให�เกษตรกรเน�นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และใช�สารเคมี ประกอบกับ
นโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนพื้นที่ปwาเป,นพื้นที่ทํากิน และการบริหารจัดการนํ้าของภาครัฐขาดการศึกษา
ผลกระทบพื้นที่ปwา ตลอดจนเทคโนโลยีด�านการพัฒนาพลังงานทดแทนมีราคาแพง ซ่ึงสิ่งเหล�านี้จะส�งผล
กระทบต�อด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
  

 ด2านบริหารจัดการภาครัฐ 
 ความร�วมมือระหว�างหน�วยงานยังขาดการบูรณาการในการแก�ไขปCญหาความต�องการของ
ประชาชนได�อย�างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐยังขาดการพัฒนาด�านทักษะภาษาต�างประเทศ และระบบ
ข�อมูลจัดเก็บไม�เป,นปCจจุบัน 



แผนพัฒนาท	องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561 – 2565) องค�การบริหารส#วนจังหวัดตาก                   ส#วนที่ 3 
 

การนําแผนพัฒนาท	องถ่ินไปสู#การปฏิบัติ หน�า 89 
 

ส�วนท่ี 3 
การนําแผนพฒันาท�องถิ่นไปสู�การปฏบิัต ิ

 
1. ยุทธศาสตร$การพัฒนาและแผนงาน   
 

ที ่ ยุทธศาสตร$ ด�าน แผนงาน 
หน�วยงาน หน�วยงาน 

รับผดิชอบ สนบัสนุน 

1 ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 1. ด�านบริการชุมชน 1.1 แผนงานเคหะและ สํานักการช!าง 
 

  
และสังคม และชุมชน 

  

  
2. ด�านการดําเนินงานอื่น 2.1 แผนงานการพาณิชย' สํานักการช!าง 

 
2 ด�านคุณภาพชีวติ 1. ด�านบริการชุมชน 1.1 แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

 

  
และสังคม 1.2 แผนงานสร�างความ กองแผนฯ 

 

   
เข�มแข็งของชมุชน กองกิจการสภาฯ 

 

   
1.3 แผนงานการศาสนา กองการศึกษาฯ 

 

   
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

  

  
2. ด�านการเศรษฐกิจ 2.1 แผนงานการเกษตร กองแผนฯ 

 

  
3. ด�านการดําเนินงานอื่น 3.1 แผนงานงบกลาง กองกิจการสภาฯ 

 
3 ด�านการบริหารจัดการท่ีดี 1. ด�านบริหารท่ัวไป 1.1 แผนงานบริหารงาน กองแผนฯ 

 

 
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

 
ท่ัวไป กองกิจการสภาฯ 

 

 
และการรักษาความสงบ 

  
กองการเจ�าหน�าที่ 

 

 
เรียบร�อย 

  
สํานักปลดัฯ 

 

    
กองคลัง 

 

   
1.2 แผนงานการรักษา สํานักการช!าง 

 

   
ความสงบภายใน 

  

  
2. ด�านบริการชุมชนและ 2.1 แผนงานเคหะและ สํานักการช!าง 

 

  
สังคม ชุมชน 
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ที ่ ยุทธศาสตร$ ด�าน แผนงาน 
หน�วยงาน หน�วยงาน 

รับผดิชอบ สนบัสนุน 

   
2.2 แผนงานสร�างความ กองแผนฯ 

 

   
เข�มแข็งของชมุชน สํานักปลดัฯ 

 

    
กองกิจการสภาฯ 

 

  
3. ด�านการดําเนินงานอื่น 3.1 แผนงานงบกลาง กองกิจการสภาฯ 

 
4 ด�านส!งเสริมการท!องเท่ียว 1. ด�านบริการชุมชนและ 1.1 แผนงานการศาสนา กองแผนฯ 

 

 
และกีฬา สังคม วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษาฯ 

 
5 ด�านการบริหารจัดการและ 1.ด�านบริการชุมชนและ 1.1 แผนงานเคหะและ กองแผนฯ 

 

 
อนุรักษ'ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม ชุมชน 

  

 
และสิ่งแวดล�อม 2.ด�านการเศรษฐกิจ 2.1 แผนงานการเกษตร กองแผนฯ 

 

      
รวม 5 11 15 - - 

 
 
 
 
 
 



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร�ที่ 1  ด#านโครงสร#างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 180 230,117,081 99 259,963,000 117 396,745,488 74 213,257,900 86 175,480,000 556 1,275,563,469

รวม 180 230,117,081 99 259,963,000 117 396,745,488 74 213,257,900 86 175,480,000 556 1,275,563,469

ยุทธศาสตร�ที่ 2  ด#านส1งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา 11 22,389,750 9 29,050,000 10 25,870,000 9 2,400,000 9 2,400,000 48 82,109,750

2.2 แผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน 32 17,342,000 49 21,120,000 54 22,630,000 48 19,880,000 48 19,880,000 231 100,852,000

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 25 18,750,300 24 22,620,000 24 17,120,000 23 15,120,000 23 15,170,000 119 88,780,300

2.4 แผนงานการเกษตร 7 1,274,000 6 1,530,000 6 1,300,000 4 950,000 5 1,050,000 28 6,104,000

2.5 แผนงานงบกลาง 1 1,000,000 1 1,000,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 2,300,000

รวม 76 60,756,050 89 75,320,000 95 67,020,000 85 38,450,000 86 38,600,000 431 280,146,050
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร�

ป< 2561 ป< 2562 ป< 2563 รวม 5 ป<

องค�การบริหารส1วนจังหวัดตาก

ป< 2564 ป< 2565



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร�ที่ 3  ด#านการบริหารจัดการที่ดี 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร#อย

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 30 43,396,000 30 41,426,000 31 42,826,000 30 12,346,000 31 12,122,100 152 152,116,100

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 6,600,000 6 6,600,000 7 6,900,000 7 6,900,000 7 6,900,000 33 33,900,000

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 3 11,060,000 6 9,080,000 3 8,750,000 3 4,750,000 3 4,750,000 18 38,390,000

3.4 แผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน 14 5,562,450 14 6,700,000 14 7,200,000 13 7,200,000 13 7,200,000 68 33,862,450

3.5 แผนงานงบกลาง 1 380,000 1 400,000 1 420,000 1 460,000 1 460,000 5 2,120,000

รวม 54 66,998,450 57 64,206,000 56 66,096,000 54 31,656,000 55 31,432,100 276 260,388,550

ยุทธศาสตร�ที่ 4  ด#านส1งเสริมการท1องเที่ยวและกีฬา 

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 25 13,250,000 26 39,730,000 26 15,150,000 20 10,350,000 17 35,950,000 114 114,430,000

รวม 25 13,250,000 26 39,730,000 26 15,150,000 20 10,350,000 17 35,950,000 114 114,430,000

ยุทธศาสตร�ที่ 5  ด#านการบริหารจัดการและอนุรักษ�

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 500,000 4 900,000 4 900,000 6 1,100,000 6 1,400,000 22 4,800,000

5.2 แผนงานการเกษตร 10 4,900,000 8 4,220,000 8 3,800,000 8 3,800,000 8 3,800,000 42 20,520,000

รวม 12 5,400,000 12 5,120,000 12 4,700,000 14 4,900,000 14 5,200,000 64 25,320,000
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ยุทธศาสตร�

ป< 2561 ป< 2562 ป< 2563 รวม 5 ป<ป< 2564 ป< 2565

รวมทั้งสิ้น 347 376,521,581 283 444,339,000 286,662,100 1,441 1,955,848,069306 549,711,488 247 298,613,900 258



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 3,956,000    1,500,000 - - - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 1.620 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0001 ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ตะเคียนด้วน - บ.สบยม หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.วังเจ้า จ.ตาก 12,960 ตร.ม.

2 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. - - 1,990,000 1,690,000 - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.990 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0001 ในสภาพดี หนา 0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ตะเคียนด้วน - บ.สบยม หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.วังเจ้า จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 4,950 ตร.ม.
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน         
 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  - - - 2,000,000 จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.550 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0001 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.ตะเคียนด้วน - บ.สบยม 4,400 ตร.ม.

อ.วังเจ้า จ.ตาก

4 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 3,929,000 2,000,000 2,000,000  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ระยะทางยาว 3.076 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0002 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า 18,456 ตร.ม.

(อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก

5 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  - 9,137,000  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ขนาดกว้าง 6.00 ม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

และผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในสภาพดี ระยะทางยาว 0.800 กม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) หนา 0.20 ม. บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0002 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ

บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม.

(อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 - ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

ขนาดกว้าง 6.00 ม.

ระยะทางยาว 2.500 กม.

หนา 0.05 ม.

หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม.

6 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  -  -  - 13,000,000 จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ระยะทางยาว 3.000 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0002 ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

(อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก 18,000 ตร.ม.

7 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย ขนาดกว้าง 5.00  ม. - 900,000    - 1,100,000  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 1.000 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0003 ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ลานขวาง - บ.น้ ารึม อ.เมือง จ.ตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

5,000  ตร.ม.

8 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม. 3,981,000 2,000,000 3,500,000 1,500,000  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 4.778 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0004  ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบป่าแฝก  หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.เมือง จ.ตาก 26,279 ตร.ม.
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วัตถุประสงค์โครงการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 2,999,000  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ขนาดกว้าง 7.00 ม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

และผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในสภาพดี ระยะทางยาว 0.515 กม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) หนา 0.20 ม. บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0004 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบป่าแฝก ไม่น้อยกว่า 3,675 ตร.ม.

อ.เมือง จ.ตาก  - ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

ขนาดกว้าง 5.50 ม.

ระยะทางยาว 0.340 กม.

หนา 0.05 ม.

หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 1,870 ตร.ม.

10 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 1,916,000  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.760 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0005  หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.ตลุกกลางทุ่ง - บ.พุสะแก ไม่น้อยกว่า 4,560 ตร.ม.

อ.เมือง จ.ตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต1,991,000 9,635,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ขนาดกว้าง 5.50 ม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

และแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในสภาพดี ระยะทางยาว 4.300 กม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตถ.ถ 1-0006   หนา 0.05 ม. บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.บ่อไม้หว้า - บ.ตลุกกลางทุ่ง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ.เมือง จ.ตาก 23,650 ตร.ม.

 - ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - 1,994,000  -  -  -

ขนาดกว้าง 5.50 ม.

ระยะทางยาว 1.240 กม.

หนา 0.05 ม.

หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

6,820 ตร.ม.

12 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม.  -  - 1,083,000  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.625 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตถ.ถ 1-0006   ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.บ่อไม้หว้า - บ.ตลุกกลางทุ่ง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.เมือง จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 3,549 ตร.ม.
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 1,980,000 2,000,000    4,000,000    4,000,000    2,000,000    จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ระยะทางยาว 4.240 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0007 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ทางเข้าบ้านน้ าดิบ 33,920 ตร.ม.

(อ.เมือง - อ.บ้านตาก) จ.ตาก

14 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,995,000 2,000,000 6,700,000 1,000,000  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและเป็น ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ระยะทาง ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในสภาพดี ยาว 3.345 กม. หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0008  หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.สระทอง - บ.สามไร่ 26,760 ตร.ม.

อ.เมือง จ.ตาก  - ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต1,993,000  -  -  -  -

ขนาดกว้าง 8.00 ม. ระยะทาง

ยาว 0.450 กม. หนา 0.05 ม.

หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

3,600 ตร.ม.

15 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  - 1,990,000  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.590 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0008 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.สระทอง อ.บ้านตาก - บ.สามไร่ 4,720 ตร.ม.

อ.เมือง จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  -  -  - 2,000,000 จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.500 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0008 ในสภาพดี หนา 0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.สระทอง อ.บ้านตาก - บ.สามไร่ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.เมือง จ.ตาก 3,000 ตร.ม.

17 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,940,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและเป็น ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ขนาดกว้าง 5.50 ม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในสภาพดี ระยะทางยาว 0.800 กม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0009 หนา 0.05 ม. บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.แม่บอน - บ.ตะฝ่ังสูง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ.บ้านตาก จ.ตาก 4,400 ตร.ม.

 - ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  - 9,959,000  -  -  -

ขนาดกว้าง 5.50 ม. ระยะทาง

ยาว 4.000 กม. หนา 0.05 ม.

หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

22,000 ตร.ม.

18 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม.  -  -  - 9,998,000 2,000,000 จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 5.000 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0009 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.แม่บอน - บ.ตะฝ่ังสูง ไม่น้อยกว่า 27,500 ตร.ม.

อ.บ้านตาก จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000     - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 3.480 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0010 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ยางโองน้ า - บ.วังหวาย หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

(อ.บ้านตาก - อ.สามเงา) จ.ตาก 20,880 ตร.ม.

20 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 1,950,000  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.760 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0010 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.ยางโอง อ.บ้านตาก - บ.วังหวาย ไม่น้อยกว่า 4,560 ตร.ม.

อ.สามเงา จ.ตาก

21 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  -  -  - 2,000,000    จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.700 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0010 ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ยางโอง อ.บ้านตาก - บ.วังหวาย หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.สามเงา จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม.

22 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,500,000    3,000,000     - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 2.880 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0011 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.วังหวาย - บ.ยางโองน้ า หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

(อ.สามเงา - อ.บ้านตาก) จ.ตาก 23,040 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  - 1,973,000  - 2,000,000    จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 1.140 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0011 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.วังหวาย อ.สามเงา - บ.ยางโองน้ า ไม่น้อยกว่า 9,120 ตร.ม.

อ.บ้านตาก จ.ตาก

24 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    1,000,000    1,000,000     - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 1.200 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0012 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.วังหวาย - บ้านสามเงา  หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.สามเงา จ.ตาก 9,600 ตร.ม.

25 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 11,875,280 10,389,000 9,400,000 9,959,000 11,922,000 จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ระยะทางยาว 15.055 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0013 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.ดงลาน - บ.วังหมัน 120,0440 ตร.ม.

อ.สามเงา จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,923,000 1,990,000 19,347,000  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและเป็น ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ขนาดกว้าง 5.50 ม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในสภาพดี ระยะทางยาว 10.460 กม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0014  หนา 0.05 ม. บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.วังไคร้ - บ.สองแคว หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ.สามเงา จ.ตาก 57,530 ตร.ม.

 - ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  - 9,936,000  -  -  -

ขนาดกว้าง 5.50 ม. ระยะทาง

ยาว 3.400 กม. หนา 0.05 ม.

หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

18,700 ตร.ม.

27 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 994,000  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.375 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0014  ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.วังไคร้ - บ.สองแคว หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.สามเงา จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม.

28 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม.  -  - 19,347,000 10,000,000 11,915,000 จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 16.750 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0014  หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.วังไคร้ - บ.สองแคว ไม่น้อยกว่า 92,125 ตร.ม.

อ.สามเงา จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    4,800,000    4,800,000     - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 4.233 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0015 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.มอเกอร์ยาง - บ.ยะพอ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.พบพระ จ.ตาก 33,864 ตร.ม.

30 ขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขยายผิวจราจรกว้างข้างละ 863,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

(จ านวน 2 ข้างๆ ละ 1.00 เมตร) ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ 1.00 ม ระยะทาง ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0015 ในสภาพดี ยาว 0.750 กม. หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.มอเกอร์ยาง - บ.ยะพอ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.พบพระ จ.ตาก 1,500 ตร.ม.

31 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 3,882,000 2,000,000 4,900,000 4,900,000  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 4.419 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0016  ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.เก้ารวมไทย - บ.ทรัพย์เจริญ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.พบพระ จ.ตาก 35,352 ตร.ม.

32 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  - 1,992,000  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.575 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0016 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.เก้ารวมไทย - บ.ทรัพย์เจริญ ไม่น้อยกว่า 4,600 ตร.ม.

อ.พบพระ จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

33 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,917,000 9,988,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและเป็น ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในสภาพดี ระยะทางยาว 4.855 กม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0017  หนา 0.05 ม. บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ้อ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ.พบพระ จ.ตาก 38,840 ตร.ม.

 - ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  - 9,999,000  -  -  -

ขนาดกว้าง 8.00 ม. ระยะทาง

ยาว 1.980 กม. หนา 0.05 ม.

หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

15,840 ตร.ม.

34 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  - 7,435,000  - 9,636,000  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 4.925 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0017  หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ้อ ไม่น้อยกว่า 39,400 ตร.ม.

อ.พบพระ จ.ตาก

35 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    12,700,000  12,700,000   - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 9.178 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0018 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.คีรีน้อย - บ.ทรัพย์อนันต์  หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.พบพระ จ.ตาก 73,424 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

36 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000     - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 3.000 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0019 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่กุหลวง - บ.ผารู หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.แม่สอด จ.ตาก 16,500 ตร.ม.

37 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม.  -  -  -  - 2,600,000    จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 1.050 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0019 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.แม่กุหลวง - บ.ผารู 5,775 ตร.ม.

อ.แม่สอด จ.ตาก

38 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 3,982,000 1,987,000 1,987,000  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 2.295 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0020 ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ใหม่แม่โกนเกน - บ.ห้วยผักหละ  หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.แม่สอด จ.ตาก 18,360 ตร.ม.

39 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  - 11,830,000 1,987,000 - 2,000,000    จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ระยะทางยาว 3.850 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0021 ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่กุ - บ.แม่ตาว หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.แม่สอด จ.ตาก 23,100 ตร.ม.

105

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

40 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  - 9,996,000 จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ขนาดกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

และผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ให้อยู่ในสภาพดี ยาว 1.190 กม. หนา 0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0021 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.แม่กุ - บ.แม่ตาว  7,140 ตร.ม.

อ.แม่สอด จ.ตาก  - ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ขนาดกว้าง 5.90 ม. ระยะทาง 

ยาว 2.800 กม. หนา 0.05 ม.

หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

16,520 ตร.ม.

41 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    4,000,000    4,000,000     - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 3.000 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0022 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ห้วยม่วง - บ.แม่ตาวสันโรงเรียน   หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.แม่สอด จ.ตาก 24,000 ตร.ม.

42 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8 ม.  -  -  -  - 2,000,000    จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.550 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0022 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.ห้วยม่วง - บ.แม่ตาวสันโรงเรียน   4,400 ตร.ม.

อ.แม่สอด จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

43 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 1,995,000  - 19,487,000  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 6.355 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0023 ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่กุใหม่ท่าซุง - บ.แม่ตาวกลาง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.แม่สอด จ.ตาก 50,840 ตร.ม.

44 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  - 16,038,000  - 11,964,000 จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 6.900 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0023 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.แม่กุใหม่ท่าซุง - บ.แม่ตาวกลาง 55,200 ตร.ม.

อ.แม่สอด จ.ตาก

45 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 1,030,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.475 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0024  ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากห้วยแม่ปะ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.แม่สอด จ.ตาก 2,850 ตร.ม.

 - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 11,743,000  -  -  -

ระยะทางยาว 3.500 กม.

หนา 0.05 ม.

หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

28,000 ตร.ม.

107

งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

46 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 2,000,000    2,000,000     - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 2.092 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0025 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ท่าอาจ อ.แม่สอด จ.ตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

12,552 ตร.ม.

47 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม. 2,000,000    2,000,000     -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.636 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0026 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.วังตะเคียน อ.แม่สอด จ.ตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

3,498 ตร.ม.

48 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 3,977,000  - 9,990,000 9,990,000  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 7.805 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0027  ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่ก๊ึดสามท่า - บ.สันป่าไร่ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.แม่สอด จ.ตาก 56,830 ตร.ม.

49 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม. 2,000,000    2,000,000    6,525,000    6,525,000     - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 7.750 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0028 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทางเข้าบ้านแม่ละเมา - บ.ปางส้าน หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.แม่สอด จ.ตาก   42,625 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

50 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม.  -  - 1,970,000  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.900 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0028 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ทางเข้าบ้านแม่ละเมา - บ้านปางส้าน ไม่น้อยกว่า 4,950 ตร.ม.

อ.แม่สอด จ.ตาก

51 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 10,000,000  2,000,000    5,800,000    5,800,000     - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 5.523 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0029 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ต้นผ้ึง - บ.ตีนธาตุ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.แม่ระมาด จ.ตาก 33,138 ตร.ม.

52 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 7.00 ม.  - 2,000,000    2,000,000    2,000,000     - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.715 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0030 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่จะเราสองแคว - บ.สันป่าไร่    หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.แม่ระมาด จ.ตาก 5,005 ตร.ม.

53 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 7.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000     - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 1.000 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0031 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.สันป่าตึง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.แม่ระมาด จ.ตาก 7,000 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

54 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 7.00 ม.  -  - 1,928,000  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.625 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0031 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.สันป่าตึง ไม่น้อยกว่า 4,375 ตร.ม.

อ.แม่ระมาด จ.ตาก พร้อมรางระบายน้ า คสล.

ท้องกว้าง 0.30 ม. ปากกว้าง

1.50 ม. ลึก 0.60 ม.

ยาว 450 ม.

55 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,939,561 21,987,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและเป็น ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ขนาดกว้าง 7.00 ม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในสภาพดี ระยะทางยาว 8.375 กม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0032 หนา 0.05 ม. บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.ทุ่งมะขามป้อม หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ.แม่ระมาด จ.ตาก 58,625 ตร.ม.

 - ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  - 9,954,000  -  -  -

ขนาดกว้าง 7.00 ม.

ระยะทางยาว 2.300 กม.

หนา 0.05 ม.

หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

16,100 ตร.ม.

110

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

56 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 7.00 ม.  -  - 2,000,000  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.625 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0032 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.ทุ่งมะขามป้อม ไม่น้อยกว่า 4,375 ตร.ม.

อ.แม่ระมาด จ.ตาก  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  -  - 9,980,000 2,000,000

ระยะทางยาว 2.800 กม.

หนา 0.05 ม.

หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 22,400 ตร.ม.

57 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 4,000,000    11,339,000 1,800,000     -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 9.275 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0033 ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ห้วยกระโหลก - บ.แม่ก๊ึดใหม่ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.แม่สอด  จ.ตาก 74,200 ตร.ม.

58 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 2,000,000     - 2,000,000    2,000,000     - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 3.000 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0034  ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.หนองมะเกลือ - บ.ไผ่สีซอ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.เมือง จ.ตาก 15,000 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

59 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. - 1,127,000    -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.385 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0035  ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เทศบาลเมืองตาก - ม.6 ต.วังหิน หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.เมือง จ.ตาก 2,310 ตร.ม.

60 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขยายไหล่ทางข้างละ  -  - 324,000  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ 0.50 ม. ระยะทางยาว ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0035  ในสภาพดี 0.575 กม. หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เทศบาลเมืองตาก - ม.6 ต.วังหิน หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.เมือง จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 575 ตร.ม.

61 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 - 11.00 ม. 2,000,000    2,011,000 2,629,000 - 2,000,000    จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ระยะทางยาว 3.045 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0036  ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เทศบาลเมืองตาก - ม.1  ต.ไม้งาม หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.เมือง จ.ตาก 25,882.50 ตร.ม.

62 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย ช่วงท่ี 1 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  - 9,995,000 - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่  - ขนาดกว้าง 7.00 ม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

และผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในสภาพดี ระยะทางยาว 0.953 กม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0036 หนา 0.20 ม. บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ต.ไม้งาม หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ

อ.เมือง จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 6,671 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

ระยะทางยาว 0.038 กม.

หนา 0.20 ม. หรือรวมพ้ืนท่ี

ด าเนินการไม่น้อยกว่า 

228 ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ า

พร้อม ท่อ คสล.

ช่วงท่ี 2 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

 - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

ระยะทางยาว 0.660 กม.

หนา 0.05 ม.

พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

รวมความยาว 180.00 ม.

และพ้ืนท่ีรอบวงเวียน 

กว้าง 7.00 ม. รวมความยาว

59.66 ม. หรือรวมพ้ืนท่ี

ไม่น้อยกว่า 4,557.62 ตร.ม.

63 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 2,448,000 2,202,000  -  - 2,000,000 จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สัญจร และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 2.428 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0037 การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ลานขวาง - บ.เด่นมะขาม  และรวดเร็ว หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.เมือง จ.ตาก 14,568 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 2,000,000    2,178,000 2,800,000    2,622,000  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนน ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0038  สัญจร และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 2.630 กม. ท่ีก่อสร้าง ท่ีม่ันคง แข็งแรงได้มาตรฐาน

บ.แม่ตาวสันแป่ - บ.ห้วยม่วง  การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม. ในการใช้งาน

อ.แม่สอด จ.ตาก และรวดเร็ว หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

15,780 ตร.ม.

65 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  - 2,000,000    2,000,000    2,000,000     - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 5.000 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0039 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ม.4 ต.ตากตก - ต.หนองบัวเหนือ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

(อ.บ้านตาก - อ.เมืองตาก) จ.ตาก 25,000 ตร.ม.

66 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  -  -  - 2,500,000    จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 1.000 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0039 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ม.4 ต.ตากตก - ต.หนองบัวเหนือ 5,000 ตร.ม.

(อ.บ้านตาก - อ.เมืองตาก) จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

67 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง  -  - 497,000 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0001 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ตะเคียนด้วน - บ.สบยม และปลอดภัย จ านวน 2 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.วังเจ้า จ.ตาก

68 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 994,000  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0002  ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า และปลอดภัย จ านวน 3 แห่ง มากย่ิงข้ึน

(อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก

69 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 498,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0003 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ลานขวาง - บ.น้ ารึม และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.เมือง จ.ตาก

70 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 500,000  - 500,000  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0004  ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบป่าแฝก  และปลอดภัย จ านวน 2 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.เมือง จ.ตาก

71 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 500,000  - 500,000  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตถ.ถ 1-0006 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.บ่อไม้หว้า - บ.ตลุกกลางทุ่ง   และปลอดภัย จ านวน 3 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.เมือง จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

72 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 498,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0007 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ัง เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ทางเข้าบ้านน้ าดิบ และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

(อ.เมือง - อ.บ้านตาก) จ.ตาก

73 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 500,000 500,000 500,000  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0008  ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.สระทอง - บ.สามไร่  และปลอดภัย จ านวน 3 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.เมือง จ.ตาก

74 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 500,000 500,000 500,000  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0009 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่บอน - บ.ตะฝ่ังสูง และปลอดภัย จ านวน 3 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.บ้านตาก จ.ตาก

75 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 994,000 498,000 499,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0010 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ยางโองน้ า - บ.วังหวาย และปลอดภัย จ านวน 6 แห่ง มากย่ิงข้ึน

(อ.บ้านตาก - อ.สามเงา) จ.ตาก

76 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง  - 500,000 500,000  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0011 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.วังหวาย - บ.ยางโองน้ า และปลอดภัย จ านวน 3 แห่ง มากย่ิงข้ึน

(อ.สามเงา - อ.บ้านตาก) จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

77 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 500,000 499,000 499,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0012  ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.วังหวาย - บ.สามเงา  และปลอดภัย จ านวน 5 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.สามเงา จ.ตาก

78 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 989,000 498,000 499,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0013 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ดงลาน - บ.วังหมัน และปลอดภัย จ านวน 6 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.สามเงา จ.ตาก

79 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 499,000 340,000 499,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0014  ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.วังไคร้ - บ.สองแคว และปลอดภัย จ านวน 5 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.สามเงา จ.ตาก

80 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 500,000 500,000 500,000  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0015 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.มอเกอร์ยาง - บ.ยะพอ และปลอดภัย จ านวน 4 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.พบพระ จ.ตาก

81 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 500,000 500,000 500,000  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0016  ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.เก้ารวมไทย - บ.ทรัพย์เจริญ และปลอดภัย จ านวน 3 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.พบพระ จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

82 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 500,000 500,000 500,000  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0017  ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ้อ และปลอดภัย จ านวน 3 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.พบพระ จ.ตาก

83 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 500,000 500,000 500,000  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0018 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.คีรีน้อย - บ.ทรัพย์อนันต์  และปลอดภัย จ านวน 3 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.พบพระ จ.ตาก

84 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 498,000 498,000 497,000 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0019 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่กุหลวง - บ.ผารู และปลอดภัย จ านวน 4 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.แม่สอด จ.ตาก

85 ถนนปลอดภัย ติดต้ังเคร่ืองหมาย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร 498,000 404,000  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

จราจร สายทางท่ี ตก .ถ 1-0020 ประชาชน ได้รับความสะดวก จ านวน 2 แห่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ใหม่แม่โกนเกน - บ.ห้วยผักหละ  และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน

อ.แม่สอด จ.ตาก

86 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง  -  - 300,000  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0021  ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่กุ - บ.แม่ตาว และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.แม่สอด จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

87 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง  - 498,000 497,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0022  ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ห้วยม่วง - บ.แม่ตาวสันโรงเรียน   และปลอดภัย จ านวน 4 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.แม่สอด จ.ตาก

88 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง  - 300,000  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0023 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่กุใหม่ท่าซุง - บ.แม่ตาวกลาง และปลอดภัย จ านวน 2 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.แม่สอด จ.ตาก

89 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 500,000  - 498,000 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0024  ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากห้วยแม่ปะ และปลอดภัย จ านวน 3 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.แม่สอด จ.ตาก

90 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง  - 498,000  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0025 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ท่าอาจ  อ.แม่สอด จ.ตาก และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

91 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง  - 498,000  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0026 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.วังตะเคียน  อ.แม่สอด จ.ตาก และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

92 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 498,000  - 481,000 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0027  ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่ก๊ึดสามท่า - บ.สันป่าไร่ และปลอดภัย จ านวน 3 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.แม่สอด จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

93 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 996,000 498,000  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0028 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ทางเข้าบ้านแม่ละเมา - บ.ปางส้าน และปลอดภัย จ านวน 3 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.แม่สอด จ.ตาก   

94 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 500,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0029 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ต้นผ้ึง - บ.ตีนธาตุ  และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

95 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง  -  -  - 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0030 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่จะเราสองแคว - บ.สันป่าไร่    และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

96 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 500,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0031 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.สันป่าตึง และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

97 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 500,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0032 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะขามป้อมและปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.แม่ระมาด จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

98 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง  -  -  - 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0033 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ห้วยกระโหลก - บ.แม่ก๊ึดใหม่ และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.แม่สอด จ.ตาก

99 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง  -  -  - 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0034  ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.หนองมะเกลือ - บ.ไผ่สีซอ และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.เมือง จ.ตาก

100 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง  -  -  - 500,000 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0035  ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลเมืองตาก - ม.6 ต.วังหิน และปลอดภัย จ านวน 2 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.เมือง จ.ตาก

101 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 498,000  - 500,000  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0036  ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ต.ไม้งาม และปลอดภัย จ านวน 3 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.เมือง จ.ตาก

102 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง  -  -  - 500,000 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0037 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ลานขวาง - บ.เด่นมะขาม  และปลอดภัย จ านวน 2 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.เมือง จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

103 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 500,000  -  - 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0038  ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่ตาวสันแป่ - บ.ห้วยม่วง  และปลอดภัย จ านวน 2 แห่ง มากย่ิงข้ึน

อ.แม่สอด จ.ตาก

104 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง และติดต้ัง 500,000 500,000  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0039 ม.4 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ต.ตากตก - ต.หนองบัวเหนือ และปลอดภัย จ านวน 3 แห่ง มากย่ิงข้ึน

(อ.บ้านตาก - อ.เมืองตาก) จ.ตาก

105 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - 499,500  -  - 500,000 จ านวนแห่ง   - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ประชาชน ได้รับความสะดวก จ านวน 2 แห่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนท่ี และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0003

บ.ลานขวาง - บ.น้ ารึม

อ.เมือง จ.ตาก

106 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง   - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ประชาชน ได้รับความสะดวก จ านวน 1 แห่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนท่ี และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0004

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบป่าแฝก  

อ.เมือง จ.ตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

107 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - 499,500  -  -  - จ านวนแห่ง   - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ประชาชน ได้รับความสะดวก จ านวน 1 แห่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนท่ี และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0005

บ.ตลุกกลางทุ่ง - บ.พุสะแก

อ.เมือง จ.ตาก

108 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง   - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ประชาชน ได้รับความสะดวก จ านวน 1 แห่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนท่ี และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0007

ทางเข้าบ้านน้ าดิบ 

(อ.เมือง - อ.บ้านตาก) จ.ตาก

109 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง   - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ประชาชน ได้รับความสะดวก จ านวน 1 แห่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนท่ี และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0016

บ.เก้ารวมไทย - บ.ทรัพย์เจริญ

อ.พบพระ จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

110 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง   - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ประชาชน ได้รับความสะดวก จ านวน 1 แห่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนท่ี และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0017

บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ้อ

อ.พบพระ จ.ตาก

111 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - 499,500  -  - 500,000 จ านวนแห่ง   - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ประชาชน ได้รับความสะดวก จ านวน 2 แห่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนท่ี และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0018

บ.คีรีน้อย - บ.ทรัพย์อนันต์  

อ.พบพระ จ.ตาก

112 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง   - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ประชาชน ได้รับความสะดวก จ านวน 1 แห่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนท่ี และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0020

บ.ใหม่แม่โกนเกน - บ.ห้วยผักหละ  

อ.แม่สอด จ.ตาก
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113 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง   - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ประชาชน ได้รับความสะดวก จ านวน 1 แห่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนท่ี และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0024

บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากห้วยแม่ปะ 

อ.แม่สอด จ.ตาก

114 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - 499,500  -  - 500,000 จ านวนแห่ง   - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ประชาชน ได้รับความสะดวก จ านวน 2 แห่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนท่ี และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0029

บ.ต้นผ้ึง - บ.ตีนธาตุ  

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

115 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - 499,500  -  - 500,000 จ านวนแห่ง   - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ประชาชน ได้รับความสะดวก จ านวน 2 แห่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนท่ี และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0030

บ.แม่จะเราสองแคว - บ.สันป่าไร่    

อ.แม่ระมาด จ.ตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

116 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - 499,500  -  - 500,000 จ านวนแห่ง   - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ประชาชน ได้รับความสะดวก จ านวน 2 แห่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนท่ี และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0031

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.สันป่าตึง

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

117 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง   - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ประชาชน ได้รับความสะดวก จ านวน 1 แห่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนท่ี และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0033

บ.ห้วยกระโหลก - บ.แม่ก๊ึดใหม่

อ.แม่สอด จ.ตาก

118 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - 499,500  -  - 500,000 จ านวนแห่ง   - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ประชาชน ได้รับความสะดวก จ านวน 2 แห่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนท่ี และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0034

บ.หนองมะเกลือ - บ.ไผ่สีซอ 

อ.เมือง จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

119 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง   - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ประชาชน ได้รับความสะดวก จ านวน 1 แห่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนท่ี และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0037

บ.ลานขวาง - บ.เด่นมะขาม  

อ.เมือง จ.ตาก

120 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง   - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ประชาชน ได้รับความสะดวก จ านวน 1 แห่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนท่ี และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0038

บ.แม่ตาวสันแป่ - บ.ห้วยม่วง  

อ.แม่สอด จ.ตาก

121 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.  - เพ่ือแก้ปัญหาการระบายน้ า  - ก่อสร้างรางระบายน้ า  -  - 800,000  -  - จ านวนแห่ง  - สามารถแก้ปัญหาการระบายน้ า ส านักการช่าง

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0018 ให้ราษฎรใช้ใน การสัญจร และ คสล. ท้องกว้าง 0.30 เมตร ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับความ

บ.คีรีน้อย - บ.ทรัพย์อนันต์  ขนส่ง พืชผลทางการเกษตร ปากกว้าง 1.50 เมตร สะดวก  และมีความปลอดภัย

อ.พบพระ จ.ตาก ได้รับความสะดวก และรวดเร็วข้ึน ลึก 0.60 ม. ยาว 725 เมตร ในชีวิตและทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

พร้อมวางท่อ คสล. จ านวน 1 แห่ง

122 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00 - 6.00 ม. 1,500,000    - - - - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.640 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายหน้าส านักงานประมงตาก ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เช่ือม เขตเทศบาลเมืองตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.เมือง จ.ตาก 3,230 ตร.ม.

127

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

123 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยแม่ปะแหนะ  - เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าใช้ในการ  - ก่อสร้างฝายน้ าล้น ความสูง 1,000,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - เพ่ิมผลผลิตให้ประชาชนท่ีอยู่ ส านักการช่าง

ม.8 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก เช่ือม เกษตกรรม เล้ียงสัตว์ การประมง 1.00 ม. ความกว้าง 19.50 ม. ในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีน้ าใช้

ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก เป็นท่ีระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าป่า ความยาว 20.25 ม. ในการเกษตรกรรม เล้ียงสัตว์

ไหลหลาก ป้องกันน้ าเอ่อล้นตล่ิง จ านวน 1 แห่ง และลดปัญหาภัยแล้ง

และลดปัญหาภัยแล้ง

124 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 498,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง ส านักการช่าง

พ.1 บ้านซอแม่โก ต าบลแม่จัน เช่ือม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยทางยาว 0.180 กม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลหนองหลวง  อ าเภออุ้มผาง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม.

จังหวัดตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

900 ตร.ม.

125 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 499,300  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง ส านักการช่าง

หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่กลอง เช่ือม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยทางยาว 0.200 กม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม.

จังหวัดตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

1,000 ตร.ม.

126 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง ส านักการช่าง

บ้านนุโพ ต าบลแม่จัน เช่ือม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.180 กม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลหนองหลวง อ าเภออุ้มผาง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม.

จังหวัดตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

900 ตร.ม.
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127 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง ส านักการช่าง

หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่กลอง เช่ือม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.180 กม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตากได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม.

หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

900 ตร.ม.

128 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 498,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง ส านักการช่าง

บ้านขุนห้วย ต าบลแม่ต้าน เช่ือม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยทางยาว 0.200 กม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านตะโบคี หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่อุสุ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม.

อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

1,000 ตร.ม.

129 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 498,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง ส านักการช่าง

บ้านมอทะ หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่อุสุ เช่ือมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยทางยาว 0.250 กม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม.

จังหวัดตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

1,000 ตร.ม.

130 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง ส านักการช่าง

บ้านป้อยาลู้ หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่ต้าน  และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.200 กม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

เช่ือม บ้านลอยเคาะ หมู่ท่ี 10 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม.

ต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก 1,000 ตร.ม.
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131 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง ส านักการช่าง

บ้านปะน้อยปู่ หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่อุสุ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.200 กม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

เช่ือม ต าบลแม่สอง อ าเภอท่าสองยาง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม.

จังหวัดตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

1,000 ตร.ม.

132 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 698,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ท่ี 11 บ้านลานสาง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.300 กม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก เช่ือมกับ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม.

ต าบลสามหม่ืน อ าเภอแม่ระมาด หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก 1,500 ตร.ม.

133 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง ส านักการช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยยะอุ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.220 กม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลด่านแม่ละเมา เช่ือม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม.

หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยไคร้ ต าบลพะวอ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1,110 ตร.ม.

134 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้สะพานในการ  - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 850,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - มีสะพานท่ีม่ังคง  แข็งแรง ส านักการช่าง

ข้ามล าห้วยสาธารณะ หมู่ท่ี 2 สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร ยาว 9.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) ได้มาตรฐาน และมีความ

ต าบลแม่กลอง เช่ือม ต าบลโมโกร ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปลอดภัยในการใช้งาน

อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ปลอดภัย และรวดเร็วข้ึน เช่ือมคอสะพาน จ านวน 1 แห่ง
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135 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้สะพานในการ  - ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 2,000,000     -  -  -  - จ านวนแห่ง  - มีสะพานท่ีม่ังคง  แข็งแรง ส านักการช่าง

ข้ามคลองตะแบก หมู่ท่ี 4 สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร ยาว 36.00 เมตร ได้มาตรฐาน และมีความ

บ้านชะลาดระฆัง ต าบลโป่งแดง ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก (ไม่มีทางเท้า) ปลอดภัยในการใช้งาน

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เช่ือม ปลอดภัย และรวดเร็วข้ึน จ านวน 1 แห่ง

บ้านวังลึก ต าบลวังลึก 

อ าเภอบ้านด่านลานหอย 

จังหวัดสุโขทัย

136 ก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือแก้ปัญหาการระบายน้ า  - ก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีต 400,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - สามารถแก้ปัญหาการระบายน้ า ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ท่ี 8 บ้านชิบาโบ ให้ราษฎรใช้ในการสัญจร และขนส่ง เสริมเหล็ก จ านวน 1 แห่ง ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับความ

ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ พืชผลทางการเกษตร ได้รับความ สะดวก  และมีความปลอดภัย

จังหวัดตาก สะดวก และรวดเร็วข้ึน ในชีวิตและทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

137 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพ่ือให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้  - ติดต้ังระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 500,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพ้ืนท่ีต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมืองตาก

จังหวัดตาก

138 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพ่ือให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้  - ติดต้ังระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 500,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพ้ืนท่ีต าบลแม่สอง 

อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
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139 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพ่ือให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้  - ติดต้ังระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 500,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพ้ืนท่ีต าบลแม่วะหลวง

อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

140 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพ่ือให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้  - ติดต้ังระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 500,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพ้ืนท่ีต าบลท่าสองยาง

อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

141 ก่อสร้างแพโป๊ะ  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ในการสัญจร  - ก่อสร้างแพโป๊ะบริการ 1,690,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - ได้รับประโยชน์มีแพโป๊ะบริการ ส านักการช่าง

ขนส่ง พืชผลทางการเกษตรและ พร้อมระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

การท่องเท่ียว ต าบลสามเงา - ส่องสว่าง จ านวน 1 แห่ง

ต าบลบ้านนา อ าเภอเสามเงา 

จังหวัดตาก

142 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันน้ ากัดเซาะ  - เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะตล่ิง  - ขุดลอกปรับระดับล าห้วยลานสาง 499,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - พ้ืนท่ีลาดตล่ิงไม่เกิดการ ส านักการช่าง

ตล่ิงพัง พร้อมขุดลอกล าห้วยลานสาง เสียหาย และป้องกันน้ าป่าไหลหลาก จ านวน 1 แห่ง พังทลายหน้าดิน เป็นท่ีพักผ่อน

หมู่ท่ี 4 บ้านลานสาง ต าบลแม่ท้อ ท่วมบ้านเรือน และพ้ืนท่ีการเกษตร ท่องเท่ียวและท ากิจกรรม 

เช่ือมต่อ บ้านดงปู ต าบลหนองบัวใต้ ของราษฎร โดยการมีส่วนร่วม

อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

143 ขยายเขตท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน  - เพ่ือสนับสนุนการผลิตน้ าประปา  - ขยายเขตท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน 500,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - ลดปัญหาความเดือดร้อน ส านักการช่าง

พ.1 หมู่ท่ี 7, หมู่ท่ี 9 ต าบลเกาะตะเภา สะอาด ในพ้ืนท่ี และแหล่งเก็บน้ า จ านวน 1 แห่ง ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการฯ

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เพ่ือการอุปโภค - บริโภค และช่วย

ลดปัญหาภัยแล้ง
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144 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 500,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง ส านักการช่าง

ป.1 หมู่ท่ี 2 บ้านคลองเชียงทอง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยทางยาว 0.160 กม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลประดาง เช่ือมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.20 ม. หรือรวมพ้ืนท่ี

ต าบลนาโบสถ์ อ าเภอวังเจ้า ด าเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก 960 ตร.ม.

145 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง ส านักการช่าง

สายบ้านวังน้ าเย็น หมู่ท่ี 8 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.230 กม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลนาโบสถ์ เช่ือมกับ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. หรือรวมพ้ืนท่ี

หมู่ท่ี 6 ต าบลเชียงทอง ด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1,150 ตร.ม.

146 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 500,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง ส านักการช่าง

ป.4 สายทาง บ้านท่าทองแดง หมู่ 7 สัญจร และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 0.200 กม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลนาโบสถ์  เช่ือม หมู่ 6 การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม.

บ้านผาผ้ึง ต าบลเชียงทอง และรวดเร็ว หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1,200 ตร.ม.

 - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 499,000 995,000  -  -  -

ระยะทางยาว 0.420 กม.

หนา 0.15 ม.

หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

3,360 ตร.ม.
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147 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 993,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 10 บ้านใหม่ชัยมงคล สัญจร และขนส่งพืชผลทาง ระยทางยาว 0.420 กม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม.

จังหวัดตาก เช่ือมโยง บ้านมอรังงาม และรวดเร็ว หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

ต าบลโกสัมพี อ าเภอโกสัมพีนคร 2,100 ตร.ม.

จังหวัดก าแพงเพชร

148 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้สะพานในการ  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 3,000,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - มีสะพานท่ีม่ังคง  แข็งแรง ส านักการช่าง

ข้ามล าห้วยแม่จะเรา สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร ยาว 32.00 ม. พร้อมถนน ได้มาตรฐาน และมีความ

หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่จะเรา เช่ือม ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก คอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือม ปลอดภัยในการใช้งาน

บ้านตีนธาตุ ต าบลพระธาตุ ปลอดภัย และรวดเร็วข้ึน คอสะพาน และก าแพงกันดิน

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก คอนกรีตเสริมเหล็ก

จ านวน 1 แห่ง

149 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 500,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง ส านักการช่าง

บ้านชิบาโบ ต าบลคีรีราษฎร์ เช่ือม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยทางยาว 0.170 กม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านสามยอดดอย ต าบลช่องแคบ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. หรือรวมพ้ืนท่ี

อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ด าเนินการไม่น้อยกว่า

1,020 ตร.ม.

150 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 1,499,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง ส านักการช่าง

บ้านสามยอดดอย ต าบลช่องแคบ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.600 กม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

อ าเภอพบพระ เช่ือม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. หรือรวมพ้ืนท่ี

บ้านเจดีย์โค๊ะ ต าบลมหาวัน ด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 3,000 ตร.ม.
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151 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 1,248,800  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง ส านักการช่าง

หมู่ท่ี 4 ต าบลแม่กลอง เช่ือม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.500 กม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. หรือรวมพ้ืนท่ี

จังหวัดตาก ด าเนินการไม่น้อยกว่า

2,500 ตร.ม.

152 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000 496,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง ส านักการช่าง

ป.4 สายทาง หมู่ 3 บ้านหนองง้ิว สัญจร และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 0.465 กม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลตากตก เช่ือม หมู่ท่ี 1 การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม.

บ้านดงยาง ต าบลทุ่งกระเชาะ และรวดเร็ว หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 2,325 ตร.ม.

153 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง ส านักการช่าง

บ้านวังประจบ ต าบลวังประจบ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.250 กม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

ถึง บ้านลานห้วยเด่ือ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. หรือรวมพ้ืนท่ี

หมู่ท่ี 1 ต าบลโป่งแดง ด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1,250 ตร.ม.

154 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 1,499,600  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง ส านักการช่าง

ป.1 หมู่ท่ี 2 ต าบลแม่จัน และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.540 กม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

เช่ือม ต าบลหนองหลวง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. หรือรวมพ้ืนท่ี

อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ด าเนินการไม่น้อยกว่า

2,700 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

155 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็นผิวทาง  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 497,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

พ.2 คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.240 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 3 บ้านบ่อไม้หว้า ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลน้ ารึม เช่ือมโยง หมู่ 8 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านสามไร่ ต าบลไม้งาม 1,200 ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

156 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็นผิวทาง  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 497,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.205 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 7 บ้านเนินมะคึก ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลน้ ารึม เช่ือมโยง หมู่ 1 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านลานห้วยเด่ือ ต าบลโป่งแดง 1,230 ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

157 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.50 ม. 991,000  - 496,000  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ป.7 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.785 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

หมู่ 8 บ้านเด่นมะขาม ต าบลตลุกกลางทุ่งได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เช่ือมโยง หมู่ 4 บ้านน้ ารึม  หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 3,532.50 ตร.ม.

158 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็นผิวทาง  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 491,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.240 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 13 บ้านสระบัว ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลโป่งแดง เช่ือมโยง บ้านสามไร่ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 1,200 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

159 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็นผิวทาง  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 500,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.205 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 6 ต าบลไม้งาม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เช่ือมโยง เขตเทศบาลเมืองตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 1,230 ตร.ม.

160 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 500,000  - 494,000  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ป.7 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.580 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 8 บ้านหนองแขม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลแม่ท้อ เช่ือม หมู่ 4 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านปางสา ต าบลป่ามะม่วง 2,320 ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

161 ก่อสร้างถนนเป็นผิวทางคอนกรีต  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.50 ม. 496,000 990,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ป.4 เสริมเหล็ก สายทาง หมู่ 10 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.765 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

บ้านลีซอ ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมือง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เช่ือมโยง หมู่ท่ี 6 บ้านผาผ้ึง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า 3,442.50 ตร.ม.

จังหวัดตาก

162 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดผิวจราจรกว้าง 5,489,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ป.4 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร 9.70 - 15.75 ม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ถนนจอมพล เขตเทศบาลเมืองตาก ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.20 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เช่ือมโยง หมู่ท่ี 1 บ้านเกาะตาเถียร หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

เขตต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 10,440 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

163 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 498,000  - 496,000  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ป.7 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.455 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง เช่ือม หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

หมู่ 9 บ้านเด่นไม้ซุง ต าบลแม่สลิด 2,275 ตร.ม.

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

164 ก่อสร้างถนนเป็นผิวทาง  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 494,000 998,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ป.4 คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.735 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 1 บ้านลานห้วยเด่ือ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลโป่งแดง  เช่ือมโยง หมู่ท่ี 3 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านบ่อไม้หว้า ต าบลน้ ารึม 3,675 ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

165 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็นผิวทาง  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 494,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ 1 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.245 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

บ้านสระตลุง ต าบลตลุกกลางทุ่ง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เช่ือม ต าบลวังหิน อ าเภอเมือง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก 1,225 ตร.ม.

166 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 492,000  - 497,000  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ป.7 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.480 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 9 บ้านลานขวาง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบวังหิน เช่ือมโยง หมู่ 4 บ้านน้ ารึม หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 2,400 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

167 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็นผิวทาง  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.250 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 4 บ้านปางสา ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลป่ามะม่วง เช่ือม หมู่ 3 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านห้วยน่ึง ต าบลแม่ท้อ อ าเภอเมือง 1,250 ตร.ม.

จังหวัดตาก

168 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 493,000  - 491,000  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ป.7 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.290 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 5 บ้านหนองร่ม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลวังประจบ เช่ือม หมู่ 5 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านไผ่สีซอ ต าบลตลุกกลางทุ่ง 2,320 ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

169 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 491,000  - 499,000  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ป.7 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.455 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 8 บ้านหนองเสือ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลวังประจบ อ าเภอเมือง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก เช่ือม หมู่ 8 2,275 ตร.ม.

บ้านคลองเจริญ 

ต าบลหนองหญ้าปล้อง

อ าเภอบ้านด่านลานหอย

จังหวัดสุโขทัย
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

170 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็นผิวทาง  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.50 ม. 499,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.275 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 3 บ้านห้วยน่ึง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลแม่ท้อ เช่ือม หมู่ 6 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านปากร้อง ต าบลป่ามะม่วง 1,237.50 ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

171 ก่อสร้างถนนเป็นผิวทาง  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 492,000 993,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ป.4 คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.735 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 6 บ้านห้วยทรายสอง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมือง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

เช่ือม หมู่ท่ี 2 บ้านคลองเชียงทอง 3,675 ตร.ม.

ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

172 ก่อสร้างถนนเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 494,000 993,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ป.4 สายทาง หมู่ 7 บ้านปากห้วยกลาง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.735 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลหนองบัวเหนือ อ าเภอเมือง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เช่ือม หมู่ท่ี 2 บ้านแม่ไข หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

ต าบลทุ่งกระเชาะ 3,675 ตร.ม.

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

173 ก่อสร้างระบบระบายน้ าคอนกรีต  - เพ่ือแก้ปัญหาการระบายน้ า  - ก่อสร้างระบบระบายน้ า 500,000 750,000  -  -  - จ านวนแห่ง  - สามารถแก้ปัญหาการระบายน้ า ส านักการช่าง

ป.4 เสริมเหล็ก สายทาง หมู่ 9 ให้ราษฎรใช้ในการสัญจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับความ

ต าบลน้ ารึม เช่ือม เขตเทศบาลเมืองตาก และขนส่งพืชผลทางการเกษตร จ านวน 2 แห่ง สะดวก และมีความปลอดภัย

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ได้รับความสะดวก และรวดเร็วข้ึน ในชีวิตและทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

174 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000 496,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ป.4 สายทาง หมู่ 2 บ้านหินโค้ว และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.465 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลตากตก เช่ือม หมู่ท่ี 1 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านดงยาง ต าบลทุ่งกระเชาะ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 2,325 ตร.ม.

175 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 498,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 9 บ้านรังแร้ง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.230กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลทุ่งกระเชาะ เช่ือม หมู่ 1 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านปากล้องล่ี  ต าบลเกาะตะเภา หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1,150 ตร.ม.

176 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 497,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 3 บ้านท่าพระธาตุ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.230 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลเกาะตะเภา เช่ือม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลทุ่งกระเชาะ และต าบลตากตก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1,150 ตร.ม.

177 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 1 บ้านปากร้องห้วยจ้ี และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.235กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลตากออก เช่ือม หมู่ 6 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านสมอโคน ต าบลสมอโคน  หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1,175 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

178 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 498,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 1 บ้านดงยาง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.230 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลทุ่งกระเชาะ เช่ือม หมู่ 11 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านโฮ่ขวาง  ต าบลตากตก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1,150 ตร.ม.

179 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 498,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 9 บ้านรังแร้ง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.230กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลทุ่งกระเชาะ เช่ือม หมู่ 1 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านใหม่  ต าบลท้องฟ้า  หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1,150 ตร.ม.

180 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 499,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทางถนนพหลโยธินสายเก่า และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.195 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

หมู่ 4 ปากทางเข้าอ าเภอบ้านตาก ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เช่ือม หมู่ 1 ต าบลตากออก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 975 ตร.ม.

181 ขุดสระน้ าสาธารณะประโยชน์ หมู่ 3  - เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าใช้ในการ  - ขนาดปากว้าง 60 เมตร 499,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - เพ่ิมผลผลิตให้ประชาชน ส านักการช่าง

บ้านท่าพระธาตุ ต าบลเกาะตะเภา เกษตกรรม เล้ียงสัตว์ การประมง ยาว 90 เมตร ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีน้ าใช้

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เป็นท่ีระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าป่า ลึก 3.50 เมตร ในการเกษตรกรรม เล้ียงสัตว์

ไหลหลาก ป้องกันน้ าเอ่อล้นตล่ิง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า และลดปัญหาภัยแล้ง

และลดปัญหาภัยแล้ง 14,950 ลบ.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

182 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 492,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง ซอย 1 หมู่ 10 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.190 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

บ้านใหม่สามัคคีเหนือ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลยกกระบัตร เช่ือมต่อ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

หมู่ 3 ต าบลวังจันทร์  1,140 ตร.ม.

อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก

183 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 495,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง ซอย 3 หมู่ 8 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.225 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

บ้านใหม่สามัคคี  ต าบลยกกระบัตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เช่ือมต่อ หมู่ 3 ต าบลวังจันทร์ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 1,125 ตร.ม.

184 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 492,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 4 บ้านวังหมัน และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.225 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลวังหมัน เช่ือมต่อ หมู่ 6 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านดงสามสิบ ต าบลวังจันทร์ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 1,125 ตร.ม.

185 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 491,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 7 บ้านอยู่ดี และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.225 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลวังจันทร์ เช่ือมต่อ หมู่ 1 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก 1,125 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

186 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 491,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 3 บ้านวังไคร้ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.225 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลวังหมัน เช่ือมต่อ หมู่ 8 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านใหม่สามัคคี  ต าบลยกกระบัตร หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 1,125 ตร.ม.

187 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 493,000 992,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ป.4 สายทาง หมู่ 13 บ้านชุมนุมกลาง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.665 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

จังหวัดตาก เช่ือมโยง หมู่ท่ี 6 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านไร่ล าปาง (บ้านไทยทวี) 3,325 ตร.ม.

ต าบลโกสัมพี  อ าเภอโกสัมพีนคร  

จังหวัดก าแพงเพชร

188 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 490,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บ้านนาโบสถ์ หมู่ 4 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.220 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลนาโบสถ์ เช่ือมโยง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านประดาง หมู่ 3 ต าบลประดาง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1,100 ตร.ม.

144

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

189 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 499,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 8 บ้านวังน้ าเย็น และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.210 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลนาโบสถ์ เช่ือมโยง หมู่ 11 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านศรีคีรีรักษ์ ต าบลเชียงทอง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1,050 ตร.ม.

190 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 499,000 994,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ป.4 สายทาง หมู่ 2 บ้านคลองเชียงทอง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.465 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลประดาง เช่ือมต่อ หมู่ 6 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.20 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านใหม่พรสวรรค์ ต าบลนาโบสถ์ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 2,790 ตร.ม.

191 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 498,000 993,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ป.4 สายทาง ซอยวังน้ าใจ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.420 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

เทศบาลต าบลวังเจ้า เช่ือมโยง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

หมู่ท่ี 5 บ้านเด่นคา ต าบลเชียงทอง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 3,360 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

192 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 496,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

หมู่ 2 บ้านแม่กาษา ต าบลแม่กาษา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.300 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

เช่ือมต่อ ต าบลแม่ปะ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

1,200 ตร.ม.

193 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 496,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

หมู่ 12 บ้านใหม่ดอนชมภู และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.300 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลแม่กุ เช่ือมต่อ ต าบลมหาวัน ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

1,200 ตร.ม.

194 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 490,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

หมู่ 1 บ้านแม่ปะ ต าบลแม่ปะ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.220 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

เช่ือมต่อ เทศบาลนครแม่สอด ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

1,100 ตร.ม.

195 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 496,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

หมู่ 8 เทศบาลต าบลแม่กุ เช่ือมต่อ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.300 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กุ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

1,200 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

196 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 490,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

หมู่ 2 ต าบลแม่ตาว เช่ือมต่อ หมู่ 3 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.220 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

จังหวัดตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

1,100 ตร.ม.

197 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยซ่อมแซม  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 495,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.270 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

(overlay) หมู่ 5 บ้านหนองก่ิงฟ้า ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.05 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลท่าสายลวด เช่ือมต่อ หมู่ 1 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านแม่ตาวใต้ ต าบลแม่ตาว 1,350 ตร.ม.

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

198 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 490,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านห้วยยะอุ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.220 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลด่านแม่ละเมา เช่ือมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

หมู่ 7 บ้านห้วยไคร้ ต าบลพะวอ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1,100 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

199 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บ้านแม่จะเรา หมู่ 9 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.215 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลแม่จะเรา เช่ือมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านห้วยนกแล ต าบลแม่ระมาด หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1,075 ตร.ม.

200 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 491,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บ้านแม่จะเราสองแคว และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.260 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

หมู่ 3 ต าบลแม่จะเรา เช่ือมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เขตเทศบาลต าบลแม่จะเรา หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1,040 ตร.ม.

201 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 491,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บ้านหนองหลวง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.260 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

หมู่ 3 ต าบลสามหม่ืน เช่ือมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านห้วยพระเจ้า หมู่ 2 ต าบลแม่ต่ืน หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1,040 ตร.ม.

202 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 491,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บ้านแม่จะเรา หมู่ 2 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.260 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลแม่จะเรา เช่ือมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เขตต าบลพระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด  หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก 1,040 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

203 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 491,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บ้านสันแกลอน หมู่ 5 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.260 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลแม่จะเรา เช่ือมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เขตเทศบาลต าบลแม่จะเรา หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1,040 ตร.ม.

204 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 491,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บ้านแม่จะเรา หมู่ 2 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.260 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลแม่จะเรา  เช่ือมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านทุ่งมะขามป้อม ต าบลพระธาตุ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก 1,040 ตร.ม.

205 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 491,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.260 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

หมู่ 1 ต าบลแม่จะเรา เช่ือมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1,040 ตร.ม.

206 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 5 เทศบาลต าบล และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.215 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

แม่จะเรา เช่ือมต่อ หมู่ 2 เทศบาล ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอแม่ระมาด  หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก 1,075 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 491,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บ้านสันป่าตึง หมู่ 7 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.260 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลแม่ระมาด เช่ือมต่อ บ้านใหม่ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

หมู่ 9 ต าบลแม่จะเรา หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1,040 ตร.ม.

208 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บ้านป่าไม้ห้า หมู่ 6 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.215 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลแม่ระมาด เช่ือมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านหนองหลวง ต าบลขะเนจ้ือ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1,075 ตร.ม.

209 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 491,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บ้านป่าไร่  หมู่ 2 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.260 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลขะเนจ้ือ เช่ือมต่อ หมู่ 4 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก 1,040 ตร.ม.

210 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 491,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บ้านพะละ หมู่ 3 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.260 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลขะเนจ้ือ เช่ือมต่อ หมู่ 1 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านขุนห้วยนกแล ต าบลพระธาตุ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1,040 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

211 ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 996,000 491,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ป.4 สายทาง หมู่ 15 บ้านสมบูรณ์ทรัพย์ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.585 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลช่องแคบ เช่ือมต่อ หมู่ 1 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านคีรีน้อย ต าบลรวมไทยพัฒนา หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอบพบพระ จังหวัดตาก 2,925 ตร.ม.

212 ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 491,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บ้านใหม่คีรีราษฎร์ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.180 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

หมู่ 9 ต าบลคีรีราษฎร์ เช่ือมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก 1,080 ตร.ม.

213 ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 495,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

เสริมเหล็ก สายทาง บ้านเสริมสุข และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.215 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลรวมไทยพัฒนา เช่ือมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านใหม่คีรีราษฎร์ ต าบลคีรีราษฎร์ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 1,075 ตร.ม.

214 ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 495,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

เสริมเหล็ก สายทาง บ้านคีรีน้อย และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.215 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลรวมไทยพัฒนา เช่ือมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านซอระแตะ ต าบลช่องแคบ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 1,075 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

215 ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 491,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

เสริมเหล็ก สายทาง บ้านป่าคา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.180 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

หมู่ 4 ต าบลคีรีราษฎร์ เช่ือมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านเสรีราษฎร์ใหม่ ต าบลช่องแคบ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 1,080 ตร.ม.

216 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 491,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บ้านใหม่ดินแดน หมู่ 11 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.180 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลคีรีราษฎร์ เช่ือมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านสามยอดดอย ต าบลช่องแคบ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 1,080 ตร.ม.

217 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยซ่อมแซม  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 499,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.335 กม. ท่ีปรับปรุง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

(overlay) สายทาง หมู่ 1 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านสันลมจอย ต าบลแม่กลอง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา

เช่ือม หมู่ 2 บ้านเซอทะ 1,340 ตร.ม.

ต าบลหนองหลวง อ าเภออุ้มผาง

จังหวัดตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

218 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยซ่อมแซม  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 499,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.335 กม. ท่ีปรับปรุง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

(overlay) สายทาง หมู่ 2 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านแม่กลองเก่า ต าบลแม่กลอง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา

เช่ือม หมู่ 1 บ้านปอผาโด้ 1,340 ตร.ม.

ต าบลโมโกร อ าเภออุ้มผาง

จังหวัดตาก

219 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยซ่อมแซม  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 997,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.675 กม. ท่ีปรับปรุง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

(overlay) สายทาง หมู่ 1 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านนุเซะโปล้ ต าบลแม่จัน เช่ือม หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา

หมู่ 2 บ้านเดลอคี ต าบลหนองหลวง 2,700 ตร.ม.

อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

220 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยซ่อมแซม  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 997,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.675 กม. ท่ีปรับปรุง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

(overlay) สายทาง หมู่ 4 บ้านนุโพ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลแม่จัน เช่ือม บ้านหนองหลวง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา

อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 2,700 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

221 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพ่ือให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้ ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 483,360   -   -   -   - จ านวนแห่ง  - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพ้ืนท่ี หมู่ 1,2,3,4,5 

ต าบลบ้านนา อ าเภอสามเงา 

จังหวัดตาก

222 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพ่ือให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้ ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 487,670  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพ้ืนท่ี หมู่ 1,2,4 ต าบลสามหม่ืน

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

223 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพ่ือให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้ ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 487,670  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพ้ืนท่ี หมู่ 1,6,12,14 

ต าบลขะเนจ้ือ อ าเภอแม่ระมาด 

จังหวัดตาก

224 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพ่ือให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้ ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 487,670  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพ้ืนท่ี หมู่ 6,7 ต าบลพระธาตุ

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

225 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพ่ือให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้ ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 487,670  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพ้ืนท่ี หมู่ 2,3,5,11,12 

ต าบลแม่ต่ืน อ าเภอแม่ระมาด 

จังหวัดตาก

226 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพ่ือให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้ ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 483,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพ้ืนท่ี หมู่ 5,6,7 ต าบลแม่สอง

อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

227 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพ่ือให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้ ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 483,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพ้ืนท่ี หมู่ 2,8 ต าบลท่าสองยาง

อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

228 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพ่ือให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้ ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 483,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพ้ืนท่ี หมู่ 5,6 ต าบลแม่อุสุ

อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

155

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02
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ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

229 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพ่ือให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้ ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 483,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพ้ืนท่ี หมู่ 5,7,8,11 ต าบลแม่หละ

อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

230 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพ่ือให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้ ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 483,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

พ.2 (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพ้ืนท่ี หมู่ 3,4,6,7,10 

ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง 

จังหวัดตาก

231 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 490,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ป.2 สายทาง บ้านลาดยาว หมู่ 1 สัญจร และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 0.220 กม. งบ อบจ.ตาก ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลนาโบสถ์ เช่ือมโยง การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านหนองปลาไหล หมู่ 8 และรวดเร็ว หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า 1,100 ตร.ม.

จังหวัดตาก

232 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 498,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 4 บ้านสันดินแดง สัญจร และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 0.230 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลท้องฟ้า เช่ือม หมู่ 6 บ้านปูน การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบ้านตาก และรวดเร็ว หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก 1,150 ตร.ม.
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ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

233 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 2,000,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 1 บ้านหนองชะลาบ สัญจร และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 0.950 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลสมอโคน อ าเภอบ้านตาก การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เช่ือม หมู่ 5 บ้านวังม่วง และรวดเร็ว หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง 4,750 ตร.ม.

จังหวัดตาก

234 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000 496,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ป.4 สายทาง หมู่ 3 บ้านหนองง้ิว สัญจร และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 0.465 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลตากตก เช่ือม ต าบลทุ่งกระเชาะการเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และรวดเร็ว หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

2,325 ตร.ม.

235 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 498,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 9 บ้านผาแต้ม สัญจร และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 0.230 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต าบลท้องฟ้า เช่ือม หมู่ 7 การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านแพะเหนือ  ต าบลทุ่งกระเชาะ และรวดเร็ว หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1,150 ตร.ม.
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

236 ปรับปรุงท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพ่ือแก้ปัญหาการระบายน้ า  - ปรับปรุงท่อเหล่ียมคอนกรีต  - 300,000  -  -  - จ านวน  - สามารถแก้ปัญหาการระบายน้ าส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0004 ให้ราษฎรใช้ในการสัญจร เสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่อง ท่ีปรับปรุง ราษฏรท่ีใช้เส้นทางได้รับความ

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบป่าแฝก และขนส่งพืชผลทางการเกษตร  x 1.80 ม. x 1.80 ม. สะดวก และมีความปลอดภัย

อ.เมือง จ.ตาก ได้รับความสะดวก และรวดเร็วข้ึน ความยาวข้างละ 2.00 ม. ในชีวิตและทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

237 ปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีต  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขยายผิวจราจรคอนกรีต  - 3,485,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

เสริมเหล็ก และลูกรังบดอัดแน่น และขนส่งพืชผลทางการเกษตร เสริมเหล็ก ข้างละ 1.25 ม. ท่ีปรับปรุง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0027 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว ความยาว 520.00 ม. และ ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ.แม่ก๊ึดสามท่า - บ.สันป่าไร่ ขยายผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น 

อ.แม่ระมาด จ.ตาก ข้างละ 2.00 ม. ความยาว

1,300 ม. พร้อมปรับปรุงผิว

จราจร คสล. กว้าง 8.00 ม. ยาว

210 ม. และติดต้ังป้ายจราจร

238 ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง 1,000,000  -  -  -  - จ านวนแห่ง   - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

พร้อมเคร่ืองหมายจราจร ประชาชน ได้รับความสะดวก พร้อมเคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0015 และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

บ.มอเกอร์ยาง - บ.ยะพอ

อ.พบพระ  จ.ตาก
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ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

239 ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ าคลองแม่ระกา  - เพ่ือให้ราษฎรมีน้ าใช้ในการ  - ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ า 995,500 995,500  -  -  - จ านวนแห่ง  - เพ่ิมผลผลิตให้ประชาชน ส านักการช่าง

ม.3 บ.สะแกเครือ ต.วังประจบ เกษตกรรม เล้ียงสัตว์ การประมง คอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีน้ าใช้

อ.เมือง จ.ตาก เป็นท่ีระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าป่า คลองแม่ระกา สันฝายสูง ในการเกษตรกรรม เล้ียงสัตว์

ไหลหลาก ป้องกันน้ าเอ่อล้นตล่ิง 1.00 เมตร ความกว้าง และลดปัญหาภัยแล้ง

และลดปัญหาภัยแล้ง 20.50 เมตร จ านวน 2 แห่ง

240 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้สะพานในการ  - ขนาดผิวจราจร  - 700,000  -  -  - จ านวนแห่ง  - มีสะพานท่ีม่ันคง แข็งแรง ส านักการช่าง

ข้ามล าห้วยนา ม.1 ทต.อุ้มผาง สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร กว้าง 6.00 เมตร ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย

เช่ือม ม.3 อบต.อุ้มผาง ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก ยาว 8.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า) ในการใช้งาน

อ.อุ้มผาง จ.ตาก ปลอดภัย และรวดเร็วข้ึน พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เช่ือมคอท้ังสองฝ่ัง

จ านวน 1 แห่ง

241 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  - 983,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง ม.9 บ.ชัยมงคล และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.480 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต.สมอโคน อ.บ้านตาก เช่ือม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ม.2 บ.หนองตาสัก ต.โป่งแดง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ

อ.เมือง จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.

242 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - 310,000  -  -  - จ านวนแห่ง   - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทาง ถนนพหลโยธิน  เกิดความสะดวกและปลอดภัย และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ทต.บ้านตาก เช่ือม ม.7 บ.ตะฝ่ังสูง จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
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ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

243 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  - 721,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง ทต.บ้านตาก เช่ือม ม.7 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.350 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

บ.ตะฝ่ังสูง ต.ตากออก ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อ.บ้านตาก จ.ตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม.

244 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  - 998,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง ม.1 บ.ปากร้องห้วยจ้ี และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.330 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต.ตากออก เช่ือม ม.6 บ.สมอโคน ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.20 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.

245 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  - 998,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง ม.8 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตากและขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.480 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

เช่ือม ม.11 บ.หนองตาอิฐ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ

จ.ก าแพงเพชร ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.

246 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  - 998,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง ม.4 บ.ไผ่สีซอ ต.ตลุกกลางทุ่งและขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.405 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

เช่ือม ม.5 บ.หนองร่ม ต.วังประจบ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อ.เมือง จ.ตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 2,430 ตร.ม.
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

247 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  - 999,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง ม.4 บ.ปางสา ต.ป่ามะม่วง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.495 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

เช่ือม ม.3 บ.ห้วยน่ึง ต.แม่ท้อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อ.เมือง จ.ตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 2,475 ตร.ม.

248 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  - 491,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง ม.12 บ.ใหม่ ก.ม.5 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.155 กม. ท่ีก่อสร้าง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

ต.ช่องแคบ เช่ือม ม.1 บ.คีรีน้อย ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม.

249 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - 498,000  -  -  - จ านวนแห่ง   - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทาง ม.1 บ.ใหม่แม่โกนเกน ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

250 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน   - เพ่ือสนับสนุนการผลิตน้ าประปา  - ปรับปรุงระบบประปา  - 500,000  -  - จ านวนแห่ง   - ลดปัญหาความเดือนร้อน ส านักการช่าง

ป.7 พร้อมเดินท่อส่งน้ า ในพ้ืนท่ี ม.7, สะอาด ในพ้ืนท่ี และแหล่งเก็บน้ า หมู่บ้าน พร้อมเดินท่อส่งน้ า ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการฯ

ม.9 บ.แม่ยะ ต.เกาะตะเภา เพ่ือการอุปโภค - บริโภค และช่วย และก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 

อ.บ้านตาก จ.ตาก ลดปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชน คสล. Ø 0.80 ม. 

ในพ้ืนท่ีต าบลเกาะตะเภา และ จ านวน 45 ท่อน พร้อมบ่อพัก

พ้ืนท่ี ม. 2 บ.ป่ายางเหนือ จ านวน 3 ชุด 

ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก  - เช่ือมต่อเดินท่อระบบส่งน้ า 100,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

251 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม.  - 998,500  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overly) และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.670 กม. ท่ีปรับปรุง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

สายทาง ม.3 บ.เดลอคี ต.แม่กลอง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เช่ือม ม.2 บ.กล้อทอ ต.แม่จัน หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ บ ารุงรักษา

อ.อุ้มผาง จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 2,680 ตร.ม.

252 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 3.90 ม.  - 998,500  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overly) และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.685 กม. ท่ีปรับปรุง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

สายทาง ม.1 บ.หนองหลวง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต.แม่กลอง  เช่ือม ม.2 บ.กล้อทอ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ บ ารุงรักษา

ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 2,671.50 ตร.ม.

253 ปรับปรุงลาดคันทางคอนกรีต  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดยาวขอบถนน 30 ม.  - 500,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

เสริมเหล็ก และเรียงหินใหญ่ ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ลาด 1:2 บดอัดแน่น ท่ีปรับปรุง มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

สายทาง บ.วาเล่ย์ ต.วาเลย์ ให้อยู่ในสภาพดี และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เช่ือม ต.รวมไทยพัฒนา พร้อมเรียงหินใหญ่ ในกล่อง บ ารุงรักษา

อ.พบพระ จ.ตาก Gabion & Matthess ท้ัง 2 ด้าน

254 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้สะพานในการ  - ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม.  - 1,199,000  -  -  - จ านวนแห่ง  - มีสะพานท่ีม่ันคง แข็งแรง ส านักการช่าง

พ.3 ข้ามล าห้วยสาธารณะ บ.ท่าทองแดง สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร ยาว 12.00 ม. ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย

ม.7 ต.นาโบสถ์ เช่ือม บ.ผาผ้ึง ม.6 ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก (ไม่มีทางเท้า) พร้อมถนน ในการใช้งาน

ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก ปลอดภัย และรวดเร็วข้ึน คอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือม

คอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.

จ านวน 1 แห่ง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

255 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 492,000  -  - จ านวน  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

พ.6 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.225 กม. พ้ืนท่ี มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

สายทาง ม.9 บ.ลานขวาง ต.วังหิน ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เช่ือม เขต ทม.ตาก อ.เมือง จ.ตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม

ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม.

256 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.50 ม.  -  - 495,000  -  - จ านวน  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.240 กม. พ้ืนท่ี มีถนนท่ีม่ันคง แข็งแรง

สายทาง ม.12 บ.หนองมะค่า ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก เช่ือม ม.7 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม

บ.นาขุนเจริญ ต.หนองหญ้าปล้อง ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.

อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

257 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 499,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.200 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.4 บ.ปางสา ต.ป่ามะม่วง ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เช่ือม ม.3 บ.ห้วยน่ึง ต.แม่ท้อ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.เมือง จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

258 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00 ม.  -  - 490,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.270 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.9 บ.ลานสาง ต.แม่ท้อ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เช่ือม ม.5 บ.ท่าเล่ ต.หนองบัวใต้ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.เมือง จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

259 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00 ม.  -  - 494,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.290 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.5 บ.วังม่วง ต.หนองบัวเหนือ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

อ.เมือง เช่ือม ม.1 บ.หนองชะลาบ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม.

260 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 492,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.225 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.8 บ.วังเจ้า ต.วังหิน ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

อ.เมือง จ.ตาก เช่ือม ม.11 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.หนองตาอิฐ ต.โกสัมพี ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม.

อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร

261 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 494,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.190 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.4 บ.ไผ่สีซอ ต.ตลุกกลางทุ่งในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เช่ือม ม.5 บ.หนองร่ม ต.วังประจบ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.เมือง จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.

262 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 496,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.235 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.7 บ.ปากห้วยกลาง ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง เช่ือม หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ม.2 บ.ห้วยแม่ไข ต.ทุ่งกระเชาะ ไม่น้อยกว่า 1,175 ตร.ม.

อ.บ้านตาก จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

263 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 492,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.225 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.1 บ.ลานห้วยเด่ือ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.โป่งแดง เช่ือม ม.3 บ.บ่อไม้หว้า หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ต.น้ ารึม อ.เมือง จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม.

264 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 493,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.235 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.1 บ.ลาดยาว ต.นาโบสถ์ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เช่ือม ม.1 บ.ทุ่งกง ต.ประดาง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.วังเจ้า จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,175 ตร.ม.

265 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  - 485,000 515,000  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.300 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ซอยวังน้ าใจ ทต.วังเจ้า ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เช่ือม ม.5 บ.เด่นคา ต.เชียงทอง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.วังเจ้า จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.

266 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 493,000 502,000  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยทางยาว 0.465 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.10 บ.ใหม่ชัยมงคล ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

เช่ือม ม.22 บ.มอรังงาม ต.โกสัมพี ไม่น้อยกว่า 2,325 ตร.ม.

อ.โกสัมพีนคร จ.ก าแพงเพชร
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

267 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 1,198,000     -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.195 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.7 บ.ท่าทองแดง ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.นาโบสถ์ เช่ือม ม.6 บ.ผาผ้ึง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.

 - ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 6.00 ม.

ระยะทางยาว 0.150 กม.

หนา 0.15 ม.

หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

 - ช่วงท่ี 3 ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ระยะทางยาว 0.140 กม.

หนา 0.15 ม.

หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.

268 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 1,000,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.330 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ถนนสายหลังวัดมะกอก ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ระหว่าง อบต.ตากออก กับ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ทต.บ้านตาก ม.7 ต.ตากออก ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.

อ.บ้านตาก จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

269 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 983,000 1,231,000  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 1.040 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.1 บ.หนองชะลาบ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.สมอโคน อ.บ้านตาก เช่ือม หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ม.5 บ.วังม่วง ต.ไม้งาม ไม่น้อยกว่า 5,200 ตร.ม.

อ.เมือง จ.ตาก

270 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 498,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.230 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.3 บ.หนองง้ิว ต.ตากตก ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เช่ือม ม.1 บ.ดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.บ้านตาก จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.

271 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 498,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.220 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.2 บ.หินโค้ว ต.ตากตก ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เช่ือม ม.1 บ.ดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม.

272 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 493,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.230 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.4 บ.สันดินแดง ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.ท้องฟ้า เช่ือม ม.6 บ.ปูน หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

273 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 492,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.230 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.3 บ.ท่าพระธาตุ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.เกาะตะเภา เช่ือม ต.ทุ่งกระเชาะ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

และต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.

274 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 498,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.160 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.1 บ.ปากร้องห้วยจ้ี ในสภาพดี หนา 0.20 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.ตากออก เช่ือม ม.6 บ.สมอโคน หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

275 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 500,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.230 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.3 บ.วังน้ าผ้ึง ต.วังจันทร์ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เช่ือม ม.8 บ.ใหม่สามัคคี หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.

276 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 500,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.230 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.7 บ.อยู่ดี ต.วังจันทร์ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เช่ือม ม.1 บ.ปากทางเข่ือน ต.วังหมัน หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.สามเงา จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

277 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 500,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.230 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.3 บ.วังไคร้ ต.วังหมัน ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เช่ือม ม.8 บ.ใหม่สามัคคี หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.

278 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00 ม.  -  - 29,222,388  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 6.230 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

และลูกรังบดอัด ม.3 บ.หินลาด ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เช่ือม ม.5 บ.สันป่าป๋วย ต.บ้านนา หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.สามเงา จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 24,920 ตร.ม.

 - สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 6.00 ม.

ระยะทางยาว 12.00 ม.

 - ท่อเหล่ียม

ขนาดกว้าง 2.10 x 2.10 ม.

ยาว 8.00 ม. ชนิด 1 ช่องทาง

ขนาดกว้าง 2.10 x 2.10 ม.

ยาว 8.00 ม. ชนิด 2 ช่องทาง

ขนาดกว้าง 3.00 x 3.00 ม.

ยาว 8.00 ม. ชนิด 2 ช่องทาง

ขนาดกว้าง 3.00 x 3.00 ม.

ยาว 8.00 ม. ชนิด 3 ช่องทาง
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

279 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00 ม.  -  - 495,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.285 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.2 บ.แม่กาษา ต.แม่กาษา ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เช่ือม ม.2 บ.แม่ปะ ต.แม่ปะ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.แม่สอด จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.

280 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00 ม.  -  - 494,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.220 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.4 บ.แสม ต.สามหม่ืน ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เช่ือม ม.7 บ.บือละพอ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.

281 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 495,000 495,000  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.250 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.4 บ.ป่าคา ต.คีรีราษฎร์ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เช่ือม ม.8 บ.เสรีราษฏร์ใหม่ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.

282 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 446,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.135 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.6 บ.เสรีราษฎร์ ต.ช่องแคบในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

อ.พบพระ เช่ือม ม.10 บ.เจดีย์โค๊ะ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

283 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 446,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.135 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.9 บ.ห้วยนกแล ต.ช่องแคบในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

อ.พบพระ เช่ือม ม.10 บ.เจดีย์โค๊ะ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.

284 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 491,000 491,000  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.290 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.9 บ.ใหม่คีรีราษฎร์ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.คีรีราษฎร์ เช่ือม ม.11 บ.เสริมสุข หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,450 ตร.ม.

285 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 495,000 495,000  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.250 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.9 บ.ใหม่คีรีราษฎร์ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.คีรีราษฎร์ เช่ือม ม.8  หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.เสรีราษฎร์ใหม่ ต.ช่องแคบ  ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.

อ.พบพระ จ.ตาก

286 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 491,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยทางยาว 0.125 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.8 บ.ชิบาโบ ต.คีรีราษฎร์ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. หรือรวมพ้ืนท่ี ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เช่ือม ม.14 บ.สามยอดดอย ด าเนินการไม่น้อยกว่า ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 750 ตร.ม.
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

287 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 491,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.125 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.11 บ.ใหม่ดินแดง ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.คีรีราษฎร์ เช่ือม ม.14 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.สามยอดดอย ต.ช่องแคบ ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.

อ.พบพระ จ.ตาก

288 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00 ม.  -  - 55,050,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 20.00 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.1 บ.ซอแขระกา ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.แม่วะหลวง เช่ือม ม.6 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.แม่ละนา ต.ท่าสองยาง ไม่น้อยกว่า 80,000 ตร.ม.

อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

289 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 3.90 ม.  -  - 994,700 - - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.700กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.2 บ.เซอทะ ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.หนองหลวง เช่ือม ม.2 หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.กล้อทอ ต.แม่จัน ไม่น้อยกว่า 2,730 ตร.ม.

อ.อุ้มผาง จ.ตาก
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

290 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 3.90 ม.  -  - 981,400 - - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.705กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.2 บ.วะครึโค๊ะ ต.โมโกร ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เช่ือม ม.3 บ.ใหม่ป่าคา ต.แม่กลอง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.อุ้มผาง จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 2,749.50 ตร.ม.

291 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  -  - 500,000  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง
โซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าแสง
สว่าง

ประชาชน ได้รับความสะดวก โซล่าเซลล์ จ านวน 1 แห่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในพ้ืนท่ี ม.6 บ.ห้วยทรายสอง และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน

ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง เช่ือม

ม.2 บ.คลองเชียงทอง ต.ประดาง

อ.วังเจ้า จ.ตาก

292 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  -  - 500,000  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง
โซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าแสง
สว่าง

ประชาชน ได้รับความสะดวก โซล่าเซลล์ จ านวน 1 แห่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในพ้ืนท่ี ม.3 บ.มอทะ ม.4 บ.โค๊ะลู้ และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน

ม.5 บ.เลอกลูเกอ และ ม.6 

บ.หนองบัว ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง

จ.ตาก
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

293 ปรับปรุง ซ่อมแซมสะพานคอนกรีต  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.  -  - 44,093,000  -  - จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

เสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็ก และขนส่งพืชผลทางการเกษตร แบ่งเป็น 9 ช่วง พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

บ.หินลาด ต.บ้านนา อ.สามเงา ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว (ช่วงความยาว 10.00 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

จ.ตาก 2 ช่วง, ช่วงความยาว ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

20.00 ม. 6 ช่วง และช่วง

ความยาว 30.00 ม. 1 ช่วง  

รวมความยาว 170.00 ม.) 

และถนน คสล. เช่ือมคอสะพาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมความยาว 250.00 ม.

งานเรียงหินในกล่อง 

Gabion&Mattress ป้องกัน

น้ ากัดเซาะตล่ิงท้ังสองฝ่ัง, 

งานติดต้ังไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 

(Solar Cell)
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

294 เข่ือนป้องกันตล่ิงริมแม่น้ าวัง  - เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะตล่ิงพัง  - ความยาว 86.50 ม.  -  -  - 3,250,900 จ านวนพ้ืนท่ี  - เพ่ือให้ลาดตล่ิงมีความม่ังคง ส านักการช่าง

พ.6 บ.วังน้ าผ้ึง หมู่ 3 ต าบลวังจันทร์ เสียหาย สายทางท่ี ตก.ถ.1-0014 ท่ีก่อสร้าง แข็งแรง ไม่เกิดการพังทลาย

อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก บ.วังไคร้ - บ.สองแคว อ.สามเงา หน้าดิน ได้มาตรฐานในการ

จ.ตาก เพ่ิมความปลอดภัยในการ ใช้งาน

สัญจรป้องกันน้ าเอ่อล้นท่วมบ้านเรือน

และพ้ืนท่ีการเกษตรของราษฎร

295 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  - เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ี มีโครงสร้าง  - พ้ืนท่ีในเขตจังหวัดตาก 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 จ านวนพ้ืนท่ี  - เพ่ิมประสิทธิภาพ ชีวิตความ ส านักการช่าง

ป.2 ภายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก พ้ืนฐานอ านวยความสะดวกในการ ท่ีด าเนินการ เป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนท่ี

โดยใช้เคร่ืองจักรกล อบจ.ตาก สัญจรไปมา มีความปลอดภัย แล้วเสร็จ จังหวัดตาก ให้มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน

ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมมีน้ าใช้

ในการอุปโภค บริโภค ลดปัญหา

ภัยแล้ง และอุทกภัย

296 ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มทางเข้า  - เพ่ือปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  -  - 500,000 - - จ านวนแห่ง  - ระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่ีสามารถ ส านักการช่าง

พ.6 อบจ.ตาก ป้ายทางเข้า อบจ.ตาก ให้มีความ ของป้ายทางเข้า อบจ.ตาก มองเห็นได้ชัดเจน

สวยงามสามารถมองเห็นได้ชัดเจน บริเวณส่ีแยกโรงพยาบาล

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

จ านวน 1 แห่ง

297 ปรับปรุงสะพานสมโภชกรุงรัตน  - เพ่ือปรับปรุงสะพานท่ีช ารุด  - ปรับปรุงสะพานสมโภชน์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง  - สะพานได้รับการปรับปรุงให้ ส านักการช่าง

โกสินทร์ 200 ปี ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี ผู้ท่ีใช้

จ านวน 1 แห่ง สะพานในการสัญจรไปมามีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มากย่ิงข้ึน
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โครงการ วัตถุประสงค์



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

298 ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  - เพ่ือปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ  - ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่ง  - ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ มีความ ส านักการช่าง

บริเวณหลังวัดพร้าว ให้มีความม่ันคงแข็งแรง บริเวณหลังวัดพร้าว ม่ันคงแข็งแรง

อ.เมือง จ.ตาก จ านวน 1 แห่ง

299 โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือ  - เพ่ือให้ อปท. มีความรู้ ความเข้าใจ - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท. 400,000  -  -  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม  - บุคลากรของ อปท. มีความรู้ ส านักการช่าง

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เร่ือง ในเร่ืองกฎกระทรวงผังเมืองรวม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี ฝึกอบรม ความเข้าใจ เก่ียวกับผังเมือง สนง.โยธาธิการ

การบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวม จังหวัด จังหวัดตาก จ านวน 200 คน ไม่น้อยกว่า ในลักษณะต่างๆ และผังเมือง

จังหวัดตาก ร้อยละ 80 จังหวัดตาก

ของเป้าหมาย

300 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  - เพ่ือให้ อปท. ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีในการ  - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.  - 600,000  -  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม  - บุคลากรของ อปท. มีความรู้ ส านักการช่าง

และศึกษาดูงานด้านผังเมือง จัดท าผังชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี ฝึกอบรม ความเข้าใจ ในการบังคับใช้ สนง.โยธาธิการ

เร่ืองการจัดท าผังชุมชน เร่ืองกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ จังหวัดตาก จ านวน 100 คน ไม่น้อยกว่า ผังชุมชน และผังเมือง

ประกาศต่างๆ ร้อยละ 80 จังหวัดตาก

ของเป้าหมาย

301 โครงการอบรมสัมมนาการบังคับใช้  - เพ่ือให้ อปท. มีความรู้ ความเข้าใจ - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.  - 400,000  -  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม  - บุคลากรของ อปท. มีความรู้ ส านักการช่าง

ผังเมืองรวม จังหวัดตาก ในกฎกระทรวงท่ีมีการบังคับใช้ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี ฝึกอบรม ความเข้าใจ ในการบังคับใช้ สนง.โยธาธิการ

ผังเมืองรวมจังหวัดตาก จังหวัดตาก จ านวน 200 คน ไม่น้อยกว่า ผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมือง

ร้อยละ 80 จังหวัดตาก

ของเป้าหมาย
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

302 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  - เพ่ือให้ อปท. ได้ทราบถึงการน า  - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.  -  - 400,000  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม  - บุคลากรของ อปท. สามารถ ส านักการช่าง

และศึกษาดูงานด้านผังเมือง เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี ฝึกอบรม ทราบถึงข้อมูลเบ้ืองต้นของพ้ืนท่ี สนง.โยธาธิการ

เร่ืองการส ารวจข้อมูลเพ่ือ การจัดท าผังเมือง จังหวัดตาก จ านวน 50 คน ไม่น้อยกว่า ท่ีรับผิดชอบได้ และผังเมือง

การจัดท าผังเมือง ร้อยละ 80 จังหวัดตาก

ของเป้าหมาย

303 โครงการอบรมสัมมนาและ  - เพ่ือให้ อปท. ได้ตระหนักถึง  - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.  -  - 300,000  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม  - บุคลากรของ อปท. มีความรู้ ส านักการช่าง

แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านผังเมือง การใช้พ้ืนท่ีในการจัดท าผังเมือง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี ฝึกอบรม ความเข้าใจถึงข้ันตอนในการจัดท า สนง.โยธาธิการ

เร่ือง อปท. กับการพัฒนาพ้ืนท่ี แต่ละประเภท จังหวัดตาก จ านวน 100 คน ไม่น้อยกว่า ผังเมือง และผังเมือง

ร้อยละ 80 จังหวัดตาก

ของเป้าหมาย

304 โครงการอบรมสัมมนา พรบ.ควบคุม  - เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ในเร่ือง  - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.  -  -  - 300,000  - จ านวนผู้เข้าร่วม  - บุคลากรของ อปท. มีความรู้ ส านักการช่าง

อาคารและกฎกระทรวง เพ่ือการ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี ฝึกอบรม ความเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับ สนง.โยธาธิการ

ประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัด ท่ีเก่ียวข้องกับงานผังเมืองรวมจังหวัดจังหวัดตาก จ านวน 100 คน ไม่น้อยกว่า ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และผังเมือง

ร้อยละ 80 ท่ีเก่ียวข้องกับงานผังเมืองรวม จังหวัดตาก

ของเป้าหมาย จังหวัด

305 โครงการอบรมสัมมนา การจัดท า  - เพ่ือให้ อปท. มีความรู้ ความเข้าใจ - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.  -  -  - 300,000  - จ านวนผู้เข้าร่วม  - บุคลากรของ อปท. มีความรู้ ส านักการช่าง

ผังเมืองเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี ในการพัฒนาเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี ฝึกอบรม ความเข้าใจถึงการพัฒนาพ้ืนท่ี สนง.โยธาธิการ

เพ่ือเตรียมความพร้อมในเร่ือง จังหวัดตาก จ านวน 100 คน ไม่น้อยกว่า และผังเมือง

ผังชุมชน ร้อยละ 80 จังหวัดตาก

ของเป้าหมาย
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306 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  - เพ่ือให้ อปท. มีความรู้ ความเข้าใจ - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.  -  -  - 300,000  - จ านวนผู้เข้าร่วม  - บุคลากรของ อปท. สามารถ ส านักการช่าง

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี ฝึกอบรม น าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์

ด้วยโปรแกรม Autocad โดยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ จังหวัดตาก จ านวน 100 คน ไม่น้อยกว่า ในการท างาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ร้อยละ 80

307 โครงการปรับปรุงสถานีขนส่ง  - เพ่ือปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งให้ - ปรับปรุงพ้ืนถนน และลานจอดรถ 2,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน  - ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับ ส านักการช่าง

ป.2 ผู้โดยสารจังหวัดตาก ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความ - ปรับปรุงห้องพักคอยของผู้โดยสาร กิจกรรม ความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน

สะดวกสบายมากย่ิงข้ึน รวมถึงการ - ติดต้ังระบบปรับอากาศ ท่ีปรับปรุง จากบริการท่ีพร้อมครบครัน

จัดหาบริการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความ - ปรับปรุงอาคารสถานี และมีคุณภาพในการบริการ 

ทันสมัยสะดวกรวดเร็วในการมาใช้ - ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสถานีขนส่งฯ เพ่ือประโยชน์และความพึงพอใจ

บริการของประชาชน - ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ สูงสุดของประชาชน

ระบบจ่ายน้ าอุปกรณ์ใช้งานห้อง

สุขาพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

ฯลฯ

308 ปรับปรุงห้องน้ าสาธารณะสถานีขนส่ง  - เพ่ือปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร  - ปรับปรุงห้องน้ าสาธาณะ  - 205,000  -  -  - จ านวนแห่ง  - ประชาชนท่ีเข้ามาใช้บริการ ส านักการช่าง

ผู้โดยสารแม่สอด อ าเภอแม่สอด แม่สอด และอ านวยความสะดวก สถานีขนส่งผู้โดยสารแม่สอด  ในสถานี ขนส่งผู้โดยสารแม่สอด 

จังหวัดตาก ให้กับ ประชาชน พร้อมสุขลักษณะ จ านวน 1 แห่ง ได้รับการบริการท่ีสะดวกและ

ท่ีถูกต้อง ถูกสุขลักษณะ
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309 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  -  -  - 10,000,000 จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 2.750 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0024  หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากห้วยแม่ปะ 22,000 ตร.ม.

อ.แม่สอด จ.ตาก

310 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 7.00 ม.  -  -  -  - 9,999,000 จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 2.500 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0027  ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่ก๊ึดสามท่า - บ.สันป่าไร่ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.แม่สอด จ.ตาก 17,500 ตร.ม.

311 ก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือแก้ปัญหาการระบายน้ า  - ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.  -  -  -  - 400,000    จ านวนแห่ง  - สามารถแก้ปัญหาการระบายน้ า ส านักการช่าง

สายทาง บ.ต้นผ้ึง เช่ือม ม.4 ให้ราษฎรใช้ใน การสัญจร และ ขนาด 1.8 ม. X 1.8 ม. ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับความ

บ.ตีนธาตุ   อ.แม่ระมาด ขนส่ง พืชผลทางการเกษตร x 8.00 ม. สะดวก  และมีความปลอดภัย

จ.ตาก ได้รับความสะดวก และรวดเร็วข้ึน จ านวน 1 แห่ง ในชีวิตและทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

312 ปรับปรุงท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือแก้ปัญหาการระบายน้ า  - ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.  -  -  - 750,000     - จ านวนท่ี  - สามารถแก้ปัญหาการระบายน้ าส านักการช่าง

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0006 ให้ราษฎรใช้ใน การสัญจร และ จุดท่ี 1 ขนาด 2 ช่อง x 180 ม. ก่อสร้าง ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับความ

บ.บ่อไม้หว้า ต.น้ ารึม - บ.ตลุกกลางทุ่ง ขนส่ง พืชผลทางการเกษตร x 180 ม. ยาวข้างละ 2 ม. สะดวก  และมีความปลอดภัย

ต.ตลุกกลางทุ่ง  อ.เมือง ได้รับความสะดวก และรวดเร็วข้ึน จุดท่ี 2 ขนาด 3 ช่อง x 180 ม. ในชีวิตและทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

จ.ตาก x 180 ม. ยาวข้างละ 2 ม.
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313 ปรับปรุงท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือแก้ปัญหาการระบายน้ า ขนาด 2-2.10x2.10x12.00ม.  -  -  -  - 2,000,000    จ านวนท่ี  - สามารถแก้ปัญหาการระบายน้ า ส านักการช่าง

สายทาง ม.3 บ.ก้ิงห้าง ต.อุ้มผาง ให้ราษฎรใช้ใน การสัญจร และ พร้อมถนน คสล. เช่ือมท่อเหล่ียม ก่อสร้าง ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับความ

เช่ือม เทศบาลแม่กลอง  ขนส่ง พืชผลทางการเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. สะดวก  และมีความปลอดภัย

อ.อุ้มผาง จ.ตาก ได้รับความสะดวก และรวดเร็วข้ึน ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. ในชีวิตและทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

314 ปรับปรุงท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือแก้ปัญหาการระบายน้ า ขนาด 2-2.40x2.40x12.00 ม.  -  -  -  - 2,000,000    จ านวนท่ี  - สามารถแก้ปัญหาการระบายน้ า ส านักการช่าง

สายทาง ม.6 บ.ใหม่ท่าแพ  ต.อุ้มผาง เช่ือมให้ราษฎรใช้ใน การสัญจร และ พร้อมถนน คสล. เช่ือมท่อเหล่ียม ก่อสร้าง ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับความ

เช่ือม เทศบาลต าบลอุ้มผาง ขนส่ง พืชผลทางการเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. สะดวก  และมีความปลอดภัย

 อ.อุ้มผาง จ.ตาก ได้รับความสะดวก และรวดเร็วข้ึน ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. ในชีวิตและทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

315 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  -  - - 900,000 จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.600 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.3 ต.แม่จะเรา เช่ือม ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ม.4 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.

316 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  -  -  - 2,000,000 จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.800 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.9  บ.รังแร้ง ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.ทุ่งกระเชาะ เช่ือม ม.1 บ.สีค้ า หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.
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317 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง   - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ประชาชน ได้รับความสะดวก จ านวน 1 แห่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนท่ี และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0027

บ.แม่ก๊ึดสามท่า  อ.แม่สอด  -

บ.สันป่าไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

318 ถนนปลอดภัย ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้า  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง   - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ประชาชน ได้รับความสะดวก จ านวน 1 แห่ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนท่ี และปลอดภัย มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0032

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.ทุ่งมะขามป้อม

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

319 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  -  -  - 2,000,000 จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.750 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0027  หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.แม่ก๊ึดสามท่า - บ.สันป่าไร่ 4,500 ตร.ม.

อ.แม่สอด จ.ตาก
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320 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  -  -  - 1,980,000 จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.880 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.4 บ.วังหมัน เช่ือม ม.6 ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ดงสามสิบ  ต.วังจันทร์ หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.สามเงา จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.

321 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  -  -  - 2,000,000 จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.880 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.1 บ.ลาดยาว  ต.นาโบสถ์ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เช่ือม ม.1 บ.ทุ่งกง  ต.ประดาง หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

อ.วังเจ้า จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.

322 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  -  -  - 2,000,000 จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.880 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.1 บ.ลาดยาว  ต.นาโบสถ์ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เช่ือม ม.8 บ.หนองปลาไหล  หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ต.เชียงทอง  อ.วังเจ้า ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.

 จ.ตาก

323 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  -  -  - 2,000,000 จ านวน  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.880 กม. พ้ืนท่ี ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.4 บ.นาโบสถ์ ต.นาโบสถ์ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เช่ือม  ม.8 บ.หนองปลาไหล หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

ต.เชียงทอง  อ.วังเจ้า ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.

 จ.ตาก
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324 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  - 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0001

บ.ตะเคียนด้วน - บ.สบยม

อ.วังเจ้า จ.ตาก

325 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0002

บ.หนองปรือ อ.เมือง - บ.วังเจ้า

อ.วังเจ้า จ.ตาก

326 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  - 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0003

บ.ลานขวาง - บ.น้ ารึม

อ.เมือง จ.ตาก

183

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

327 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0004

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบป่าแฝก

อ.เมือง จ.ตาก

328 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  - 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0005

บ.ตลุกกลางทุ่ง - บ.พุสะแก

อ.เมือง จ.ตาก

329 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0006

บ.บ่อไม้หว้า - บ.ตลุกกลางทุ่ง

อ.เมือง จ.ตาก

184

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

330 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  - 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0007

ทางเข้าบ้านน้ าดิบ 

(อ.เมือง-อ.บ้านตาก) จ.ตาก

331 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0008

บ.สระทอง อ.บ้านตาก - บ.สามไร่

อ.เมือง จ.ตาก

332 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  - 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0009

บ.แม่บอน - บ.ตะฝ่ังสูง อ.บ้านตาก

จ.ตาก

185

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

333 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0010

บ.ยางโองน้ า อ.บ้านตาก - บ.วังหวาย

อ.สามเงา จ.ตาก

334 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  - 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0011

บ.วังหวาย อ.สามเงา - บ.ยางโองน้ า

อ.บ้านตาก จ.ตาก

335 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0012

บ.วังหวาย - บ.สามเงา 

อ.สามเงา จ.ตาก

186

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

336 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  - 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0013

บ.ดงลาน - บ.วังหมัน

อ.สามเงา จ.ตาก

337 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0014

บ.วังไคร้ - บ.สองแคว

อ.สามเงา จ.ตาก

338 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  - 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0018

บ.คีรีน้อย - บ.ทรัพย์อนันต์

อ.พบพระ จ.ตาก

187

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

339 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0019

บ.แม่กุหลวง - บ.ผารู

อ.แม่สอด จ.ตาก

340 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  - 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0021

บ.แม่กุ - บแม่ตาว

อ.แม่สอด จ.ตาก

341 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0022

บ.ห้วยม่วง - บ.แม่ตาวสันโรงเรียน

อ.แม่สอด จ.ตาก

188

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

342 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  - 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0024

บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากห้วยแม่ปะ

อ.แม่สอด จ.ตาก

343 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0025

บ.ท่าอาจ

อ.แม่สอด จ.ตาก

344 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  - 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0027

บ.แม่ก๊ึดสามท่า อ.แม่สอด - 

บ.สันป่าไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

345 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0028

ทางเข้าบ้านแม่ละเมา - บ.ปางส้าน

อ.แม่สอด จ.ตาก

346 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  - 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0029

บ.ต้นผ้ึง - บ.ตีนธาตุ

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

347 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0030

บ.แม่จะเราสองแคว อ.แม่สอด -

บ.สันป่าไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

348 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  - 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0032

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.ทุ่งมะขามป้อม

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

349 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0038

บ.แม่ตาวสันแป่ - บ.ห้วยม่วง

อ.แม่สอด จ.ตาก

350 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  - 500,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0039

ม.4 ต.ตากตก อ.บ้านตาก - 

ต.หนองบัวเหนือ  อ.เมือง จ.ตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

351 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  -  -  - 2,000,000    จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.800 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0034  หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

บ.หนองมะเกลือ - บ.ไผ่สีซอ 4,800 ตร.ม.

อ.เมือง จ.ตาก

352 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. - - - - 2,000,000    จ านวนพ้ืนท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ระยะทางยาว 0.550 กม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางท่ี ตก.ถ 1-0036  หรือรวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงข้ึน

เทศบาลเมืองตาก - ม.1  ต.ไม้งาม 4,400 ตร.ม.

อ.เมือง จ.ตาก

353 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0016

บ.เก้ารวมไทย - บ.ทรัพย์เจริญ

อ.พบพระ จ.ตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

354 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0017

บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ้อ

อ.พบพระ จ.ตาก

355 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0026

บ.วังตะเคียน อ.แม่สอด จ.ตาก

356 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0031

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.สันป่าตึง

อ.แม่ระมาด จ.ตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

357 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0033

บ.ห้วยกระโหลก - บ.แม่ก๊ึดใหม่ 

อ.แม่สอด จ.ตาก

358 ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและอ านวย  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีข้ึน  - ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรและ  -  -  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถ่ิน ประชาชน ได้รับความสะดวก ติดต้ังส่ิงอ านวยความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากย่ิงข้ึน

สายทางท่ี  ตก.ถ 1-0034

บ.หนองมะกลือ - บ.ไผ่สีซอ

อ.เมือง จ.ตาก

 -  - 230,117,081 259,963,000 396,745,488 213,257,900 175,480,000  -  -  -
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รวม  358  โครงการ



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรมสัมนาการจัดการ 1.เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ  - ฝึกอบรม ครู และบุคลากร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความสามารถ กองการ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน เรียนรู้และการจัดการศึกษา ทางการศึกษา ในจังหวัดตาก ฝึกอบรมไม่น้อย ในการเรียนรู้และการจัดการศึกษา ศึกษาฯ

2.เพ่ือเพ่ิมพูน ความรู้และประสบการณ์จ านวน 260 คน ไม่น้อยกว่า 2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปล่ียน

3.เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ร้อยละ 80 ความรู้

ความรู้ ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ของเป้าหมาย

2 โครงการฝึกอบรม และพัฒนาครู 1.เพ่ือเพ่ิมพูน ความรู้และประสบการณ์ - ฝึกอบรม ครู และบุคลากร 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และ กองการ

และบุคคลากรทางการศึกษา สามารถในการจัดการศึกษาและ ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ี ฝึกอบรม ประสบการณ์ ได้แลกเปล่ียน ศึกษาฯ

สู่มาตรฐานมืออาชีพ 2.เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ในจังหวัดตาก จ านวน 160 คน ไม่น้อยกว่า ความคิดเห็น

ความรู้ ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย

3 โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ - 1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ในการ  - ฝึกอบรม นักเรียน นักศึกษา 100,000  -  -  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม  - ผู้เรียนมีความรู้เตรียมตัวเข้าสู่ กองการ

ยุวกาชาด เนตรนารี เรียนรู้สู่ เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเยาวชน ในจังหวัดตาก ฝึกอบรม ประชาคมอาเซียนและมีเจตคติ ศึกษาฯ

ประชาคมอาเซียน 2.เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการใช้ทักษะชีวิต จ านวน 120 คน ไม่น้อยกว่า ค่านิยมท่ีดีมีระเบียบวินัย

มีระเบียบวินัยเจตคติค่านิยมและปฏิบัติ ร้อยละ 80

ตนตามกฏเกณฑ์ของการอยู่รวมกัน ของเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน และ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตรยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้าน 1.เพ่ือให้ผู้อบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ - ฝึกอบรม นักเรียน เยาวชน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - ผู้เข้าอบรมมีความรู้เข้าใจ กองการ

เศรษฐกิจพอเพียง ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ฝึกอบรม ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาฯ

2.เพ่ือให้ผู้อบรมได้น าความรู้มาปฏิบัติ ในจังหวัดตาก จ านวน 100 คน ไม่น้อยกว่า และสามารถปฏิบัติถ่ายทอด

และสามารถเผยแพร่ความรู้ได้ ร้อยละ 80 ความรู้ได้

ของเป้าหมาย

5 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ 1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักเรียน  - ฝึกอบรม นักเรียน นักศึกษา 100,000  -  -  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม  - นักเรียน นักศึกษา ครูผู้บริหาร กองการ

ภาษาต่างประเทศ นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ครู ผู้บริหารข้าราชการ ฝึกอบรม ข้าราชการ และประชาชนท่ัวไป ศึกษาฯ

2.เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกอบรม และประชาชนท่ัวไป ไม่น้อยกว่า ท่ีจังหวัดตากได้รับการพัฒนาและ

เรียนรู้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ท่ีสนใจในจังหวัดตาก ร้อยละ 80 ฝึกทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ

ค าศัพท์ ภาษาต่างประเทศ จ านวน 100 คน ต่อปี ของเป้าหมาย และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเน่ือง

6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1.เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าความรู้  - ฝึกอบรม เยาวชน นักเรียน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้ กองการ

แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี ตามแนวพระราชด าริมาปรับใช้ นักศึกษา ครู บุคลากรทางการ ฝึกอบรม โครงการตามแนวพระราชด าริ ศึกษาฯ

ในชีวิตประจ าวัน ศึกษา ประชาชนท่ัวไป ไม่น้อยกว่า และสามารถมาปรับใช้ในชีวิต

2.เพ่ือส่งเสริมการศึกษาให้สอดคล้อง ในจังหวัดตาก ร้อยละ 80 ประจ าวัน

กับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ และ จ านวน 125 คน ของเป้าหมาย 2.มีการส่งเสริมการศึกษาให้

นโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา

3.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา ชาติ และนโยบายรัฐบาล

เรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ตรง 3.ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

จากประสบการณ์ตรง
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ 1.เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้เก่ียวกับ  - ฝึกอบรม เยาวชน นักเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับการ กองการ

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ฝึกอบรม ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาฯ

2.เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไป จ านวน 50 คน ต่อปี ไม่น้อยกว่า 2.นักเรียนสามารถประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเองได้ ร้อยละ 80 สร้างรายได้ให้ตนเองได้

3.เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ของเป้าหมาย 3.นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง ประโยชน์

สังคม และประเทศชาติ

8 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  - เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  1.จัดประชุมคณะกรรมการ 300,000 300,000 50,000 50,000 50,000 ระยะเวลา  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กองการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนา แล้วเสร็จ มีแผนพัฒนาการศึกษา ศึกษาฯ

จังหวัดตาก จังหวัดตาก เป็นกรอบในการก าหนด การศึกษาขององค์กรปกครอง ตามหนังสือ ส าหรับเป็นเคร่ืองมือในการ

ทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษา ส่วนท้องถ่ินจังหวัดตาก กระทรวงฯ แก้ไขปัญหาความต้องการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบฯ  ของประชาชนด้านการศึกษา

ในจังหวัดตาก 2.จัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน

ด้านการศึกษา 

3. จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนา จ านวนรูปเล่ม

การศึกษาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน จ านวน 50 เล่ม

9 โครงการติดตามและประเมินผล 1. เพ่ือด าเนินการติดตามความ 1. ด าเนินการติดตามและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กองการ

แผนพัฒนาการศึกษาของ ก้าวหน้าในการด าเนินการ ประเมินผลการด าเนินงานตาม ท่ีด าเนินการ ได้ทราบความก้าวหน้าปัญหา ศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โครงการ/กิจกรรม ท่ีมีในแผน แผนพัฒนาการศึกษา ติดตาม และอุปสรรค เพ่ือใช้ในการวางแผน

 พัฒนาการศึกษาขององค์การ ปีละ 1 คร้ัง การจัดท าแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดตาก 2. ประเมินผลความพึงพอใจ บริหารส่วนจังหวัดตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2. เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจ ผลการด าเนินงานต่อแผนพัฒนา 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ต่อแผนพัฒนาการศึกษาของ การศึกษา ตากทราบผลกการประเมิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ปีละ 1 คร้ัง ความพึงพอใจต่อการด า

เนินงานตามแผนพัฒนาการ

ศึกษาขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดตาก

10 โครงการประสานการจัดท า 1.เพ่ือจัดท า/ทบทวนยุทธศาสตร์ 1.จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะเวลา 1.มียุทธศาสตร์การพัฒนาของ กองการ

แผนพัฒนาการศึกษา การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน แผนพัฒนาการจัดการศึกษา แล้วเสร็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน ศึกษาฯ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท้องถ่ินในจังหวัดตากด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามระเบียบฯ จังหวัดตากด้านการศึกษา

ในจังหวัดตาก 2.เพ่ือบูรณาการโครงการขององค์กรในจังหวัดตาก ส าหรับเป็นแนวทางในการ

ปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดตาก 2. จัดประชุมคณะกรรมการ ด าเนินการร่วมกันระหว่าง

ด้านการศึกษา ประสานแผนพัฒนาการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดตาก

จังหวัดตาก 2.มีการบูรณาการโครงการของ

องคืการปกครองส่วนท้องถ่ิน

จังหวัดตากด้านการศึกษา

11 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ 1. เพ่ือส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้  - ฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - นักเรียน นักศึกษา ครู กองการ

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรี และทักษะด้านดนตรีให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ฝึกอบรม และบุคลากร มีความรู้และ ศึกษาฯ

นักศึกษา ครู และบุคลากร ในจังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า ทักษะด้านดนตรีเพ่ิมข้ึน

ทางการศึกษา จ านวน 100 คน ร้อยละ 80

2. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ ของเป้าหมาย

ฝึกอบรมเรียนรู้ทักษะด้านดนตรี
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการอุดหนุนส่ือการเรียน 1. เพ่ือใช้เป็นส่ือการเรียน  - สนับสนุนส่ือการเรียน 19,689,750 จ านวนโรงเรียน 1. โรงเรียนมีส่ือการเรียน กองการ

การสอน ให้แก่หน่วยงาน การสอนของสถานศึกษาในการ การสอนให้กับหน่วยงาน ท่ีได้รับการ การสอน ท่ีเพียงพอในการ ศึกษาฯ

ราชการ องค์กรปกครองส่วน จัดการเรียนการสอนให้แก่ ราชการ องค์กรปกครองส่วน อุดหนุน จัดการเรียนการสอน

ท้องถ่ิน และสถานศึกษาภายใน นักเรียนในจังหวัดตาก ท้องถ่ิน และสถานศึกษา ร้อยละ 80 ให้แก่นักเรียนในจังหวัดตาก

จังหวัดตาก 2. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านต่างๆ ภายในจังหวัดตาก 2. ผู้เรียนมีความรู้ในทักษะ

ให้แก่นักเรียนในจังหวัดตาก จ านวน 114 แห่ง ด้านต่างๆ

3. เพ่ือให้มีอุปกรณ์การเรียน  - อุดหนุนส่ือการเรียน 26,600,000 3. มีอุปกรณ์การเรียน

การสอนอย่างเพียงพอ การสอนให้กับหน่วยงาน การสอนอย่างเพียงพอ

และท่ัวถึง ราชการ องค์กรปกครองส่วน และท่ัวถึง

ท้องถ่ิน และสถานศึกษา

ภายในจังหวัดตาก 

จ านวน 123 แห่ง

 - อุดหนุนส่ือการเรียน 23,470,000

การสอนให้กับหน่วยงาน

ราชการ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน และสถานศึกษา

ภายในจังหวัดตาก 

จ านวน 119 แห่ง

 -  - 22,389,750 29,050,000 25,870,000 2,400,000 2,400,000  -  -  -
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมการด าเนินชีวิต 1.เพ่ือสืบสานพระราชปณิธานแนวทาง  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนได้รับความรู้เก่ียวกับ กองแผนและ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรผสมผสาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรม/กิจกรรม การเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่าย งบประมาณ

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร จ านวน 200 คน ไม่น้อยกว่า การท าบัญชีครัวเรือน การท าบัญชี

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ ร้อยละ 80 ต้นทุน

บพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจ ของเป้าหมาย 2.ประชาชนได้น้อมน าและยึดหลัก

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พอเพียง จ านวน 2 คร้ัง ๆละ การด ารงชีวิตตามแนวทางหลัก

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 150 คน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง

2.เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ย่ังยืน

3.เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

2 โครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพ่ือ 1.เพ่ือส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ  - จัดฝึกอบรมให้กับประชาชน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้กองแผนและ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้กับประชาชน จ านวน 400 คน ฝึกอบรม และทักษะในการพัฒนาอาชีพ งบประมาณ

(AEC) 2.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนา ไม่น้อยกว่า 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ

ความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 80 พร้อมท่ีจะก้าวเข้าสู่ประชาคม

ของเป้าหมาย เศรษฐกิจอาเซียน

3 โครงการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย 1.เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนา  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และ 1,350,000 1,040,000 1,040,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ กองแผนและ

กลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร ความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ ศึกษาดูงานให้กับเกษตรกรและ ฝึกอบรม และเพ่ิมพูนทักษะในการประกอบ งบประมาณ

จังหวัดตาก 2.เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่ม เครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาค ไม่น้อยกว่า อาชีพ

เกษตรกรและเครือข่ายกลุ่มอาชีพ การเกษตร จ านวน 600 คน ร้อยละ 80 2.กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพมีความ

ในภาคการเกษตร ของเป้าหมาย เข้มแข็งสามรถพ่ึงพาตนเองได้
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3.เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม 3.กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ สามารถ

อาชีพเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนความรู้ เช่ือมโยงและแลกเปล่ียนความรู้

ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ

4 โครงการส่งเสริมการเล้ียงโคขุน 1. เพ่ือให้ความรู้ในการเล้ียงโคขุน  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 350,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. เกษตรกรผู้เล้ียงโคขุนได้รับ กองแผนและ

จังหวัดตาก แก่เกษตรกรผู้เล้ียงโคขุนในพ้ืนท่ี แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโค ฝึกอบรม ความรู้ในการเล้ียงโคขุนท่ีถูกวิธี งบประมาณ

จังหวัดตาก จ านวน 200 คน ไม่น้อยกว่า และเพ่ิมพูนทักษะในการประกอบ

2. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีการ ร้อยละ 80 อาชีพ

เล้ียงโคขุนเพ่ิมมากข้ึน และเกษตรกร ของเป้าหมาย 2. เกษตรกรมีการเล้ียงโคขุน

มีอาชีพม่ันคง รายได้เพ่ิมข้ึน เพ่ิมมากข้ึน และเกษตรกร

มีอาชีพม่ันคง รายได้เพ่ิมข้ึน

5 โครงการส่งเสริมการปลูกและ 1.เพ่ือส่งเสริมการผลิตล าไย  - จัดฝึกอบรมให้กับประชาชน  - 100,000  -  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้ปลูกล าไยได้รับความรู้ กองแผนและ

พัฒนาศักยภาพการผลิตล าไย จังหวัดตาก จ านวน 120 คน ฝึกอบรม เทคโนโลยีการผลิตล าไย งบประมาณ

จังหวัดตาก 2.เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตล าไย  - สนับสนุนกล้าพันธ์ุปัจจัย ไม่น้อยกว่า 2.ผู้ปลูกล าไยสามารถลด

จังหวัดตาก การผลิต ร้อยละ 80 ต้นทุนการผลิตล าไย

ของเป้าหมาย 3.ผู้ปลูกล าไยจ าหน่ายผลผลิต

ในราคาท่ีสูงข้ึน

6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพ  - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ  - อาสาสมัครสาธารณสุข, 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - ได้รับความรู้ ความเข้าใจ กองกิจการ

และพัฒนาการจัดการอนามัย งานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม แกนน าสุขภาพ, ประชาชน ฝึกอบรม งานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม สภาฯ

ส่ิงแวดล้อม ท่ีสนใจ, ผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า ในชุมชน

และเจ้าหน้าท่ีปฎิบัติงาน ร้อยละ 80

จ านวน 630 คน ของเป้าหมาย
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการ  - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และส่งเสริม  - อาสาสมัครสาธารณสุข, 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - ได้รับความรู้งานด้าน กองกิจการ

สุขาภิบาลอาหาร งานด้านสุขาภิบาลอาหาร แกนน าสุขภาพ, ประชาชน ฝึกอบรม สุขาภิบาลอาหาร สามารถ สภาฯ

ท่ีสนใจ, ผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมทักษะ 

และเจ้าหน้าท่ีปฎิบัติงาน ร้อยละ 80 ในการด าเนินงานตามบทบาท

จ านวน 135 คน ของเป้าหมาย หน้าท่ีได้มากย่ิงข้ึน

8 โครงการฝึกอบรมป้องกันควบคุม 1. เพ่ือสร้างความตระหนักและ  - อาสาสมัครสาธารณสุข 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ กองกิจการ

โรคท่ีส าคัญ ให้ความรู้ ความเข้าใจในการ ประจ าหมู่บ้าน เจ้าหน้าท่ี ฝึกอบรม ตระหนักและได้รับความรู้ สภาฯ

รณรงค์ป้องกันโรคท่ีส าคัญ ท่ีเก่ียวข้องในงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ในการป้องกันควบคุม

2. เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคและลด และประชาชนท่ีสนใจ ร้อยละ 80 โรคท่ีส าคัญมากข้ึน

อัตราการตายของประชาชน ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย 2. อัตราการเกิดโรคลดลงหรือ

อันเกิดจากโรคท่ีส าคัญ จ านวน 450 คน สามารถพบการเกิดโรค

ได้เร็วข้ึน

9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่  - เพ่ือให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  - อาสาสมัครสาธารณสุข 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - ชมรมมีการท างานอย่างมี กองกิจการ

เครือข่ายชมรมอาสาสมัคร มีความสามารถในการท างาน ระดับต่างๆ ฝึกอบรม ประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับ สภาฯ

สาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน ๑,๒๐๐ คน ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย

10 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิ  - เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมผู้พิการหรือผู้ดูแล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - ผู้พิการมีความรู้ความเข้าใจ กองกิจการ

และการดูแลสุขภาพผู้พิการ และทักษะแก่ผู้พิการ ผู้พิการ หรือผู้เก่ียวข้อง ฝึกอบรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สภาฯ

จ านวน ๑00 คน ไม่น้อยกว่า

 ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย
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ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึก  - เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์  - ฝึกอบรมสตรี และสมาชิก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - สตรี และบุคคลในครอบครัว กองกิจการ

ท่ีดีเก่ียวกับการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ในครอบครัว ในจังหวัดตาก ฝึกอบรม ได้รับทักษะและความรู้เพ่ิมข้ึน สภาฯ

และวัฒนธรรม ของสตรีและบุคคล ให้ด ารงสืบต่อไป จ านวน 200 คน ไม่น้อยกว่า เพ่ือใช้ให้เป็นประโยชน์กับตนเอง,

ในครอบครัว ร้อยละ 80 ครอบครัว และสังคม ต่อไป

ของเป้าหมาย

12 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ - เพ่ือให้สตรีและบุคคลในครอบครัว  - ฝึกอบรมสตรี และสมาชิกใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  -บุคคลในครอบครัวได้รับความรู้ กองกิจการ

สตรีและบุคคลในครอบครัว ได้รับความรู้เพ่ือน าไปพัฒนาศักยภาพ ครอบครัว ในจังหวัดตาก ฝึกอบรม อย่างท่ัวถึง และน าไปใช้เป็น สภาฯ

 ของตนเอง จ านวน 200 คน ไม่น้อยกว่า แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ

 ร้อยละ 80 ของตนเอง

ของเป้าหมาย  

13 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนว  - เพ่ือให้ความรู้ด้านแนวคิดเศรษฐกิจ  - ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  -สามารถน าแนวพระราชด าริ กองกิจการ

พระราชด าริ หลักเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงสามารถน ามาปรับใช้ในการ สตรี และสมาชิกในครอบครัว ฝึกอบรม มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวัน สภาฯ

แก่สตรีและบุคคลในครอบครัว ด ารงชีวิตประจ าวัน ในจังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ านวน 90 คน ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย

14 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนา  - เพ่ือให้สตรีและบุคคลในครอบครัว  - ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 2,060,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  -ท าให้ครอบครัวมีอาชีพท่ี กองกิจการ

การสร้างอาชีพของสตรีและบุคคลใน ได้รับความรู้ในเร่ืองการประกอบอาชีพ สตรี และสมาชิกในครอบครัว ฝึกอบรม เหมาะสม มีรายได้ท่ีพอเพียงต่อ สภาฯ

ครอบครัว ท่ีเหมาะสมกับตนเอง และท้องถ่ิน ในจังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า การเล้ียงชีพ และน าความรู้ท่ีได้รับ

เพ่ือการมีรายได้ในการเล้ียงชีพ จ านวน 440 คน ร้อยละ 80 ถ่ายทอดสู่สังคม

อย่างพอเพียงพอเพียง ของเป้าหมาย

203

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดูแล  - เพ่ือให้สตรีและบุคคลในครอบครัว  - ฝึกอบรมสตรี และสมาชิก 260,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  -สตรีและบุคคลในครอบครัว กองกิจการ

สุขภาพอนามัยท่ีดีของสตรีและบุคคลสามารถมีความตระหนักถึงการดูแล ในครอบครัว ในจังหวัดตาก ฝึกอบรม สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง สภาฯ

ในครอบครัว สุขภาพ และมีการปรับพฤติกรรม จ านวน 400 คน ไม่น้อยกว่า อย่างถูกต้องและสามารถถ่ายทอด

ในการด ารงชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ของเป้าหมาย

16 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ - เพ่ือให้สตรีและบุคคลในครอบครัว  - ฝึกอบรมสตรี และสมาชิก 240,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - สตรีและบุคคลในครอบครัว กองกิจการ

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมของสตรีและ ได้รับความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ในครอบครัวในจังหวัดตาก ฝึกอบรม มีความคิดท่ีจะสงวน บ ารุงรักษา สภาฯ

บุคคลในครอบครัว และส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีของตนเอง จ านวน 470 คน ไม่น้อยกว่า เพ่ือลดการสูญเสียทรัพยากร

ร้อยละ 80 ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ของเป้าหมาย

17 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมหลัก  - เพ่ือให้สตรีและบุคคลในครอบครัว  - ฝึกอบรมสตรี และสมาชิกใน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - สตรีและบุคคลในครอบครัวได้มี กองกิจการ

ประชาธิปไตยแก่กลุ่มสตรีและบุคคล ได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ ครอบครัวในจังหวัดตาก ฝึกอบรม ส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถ่ิน สภาฯ

ในครอบครัว การเมืองในระดับท้องถ่ินและน า จ านวน 200 คน ไม่น้อยกว่า ท้ังในฐานะผู้ลงคะแนนสียง ผู้สมัคร

ความรู้ท่ีได้ได้เผยแพร่ในครอบครัว  ร้อยละ 80 รับเลือกต้ัง ผู้ได้รับลือกต้ังให้เป็น

และชุมชนต่อไป ของเป้าหมาย ผู้บริหารท้องถ่ิน ท่ีมีประสิทธิภาพ

18 โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมการ  - เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  - ฝึกอบรมผู้สูงอายุ 100,000 150,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่ในสังคม กองกิจการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้ดีข้ึนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ ในจังหวัดตาก ฝึกอบรม ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข สภาฯ

อย่างภาคภูมิใจ มีคุณค่าและมี จ านวน 340 คน ไม่น้อยกว่า และภาคภูมิใจในคุณค่า

ความสุขในการด ารงชีวิตอยู่ได้รับ ร้อยละ 80 ของตนเอง

ความรู้และน าความรู้ไปใช้ใน ของเป้าหมาย

ชีวิตประจ าวันได้พบปะแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพ่ิม  - เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ต่างๆ  - ฝึกอบรมผู้สูงอายุในจังหวัดตาก 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - ผู้สูงอายุได้รับความรู้อย่างท่ัวถึง กองกิจการ

ศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ ส าหรับการน าไปพัฒนาศักยภาพของ จ านวน 1,100 คน ฝึกอบรม และน าไปใช้เป็นแนวทางในการ สภาฯ

 ตนเอง และถ่ายทอดให้กับสังคม ไม่น้อยกว่า พัฒนาศักยภาพของตนเอง และ  

ร้อยละ 80 ถ่ายทอดให้กับสังคม

ของเป้าหมาย

20 โครงการฝึกอบรมเครือข่าย/ชมรม  - เพ่ือพัฒนาเครือข่ายและชมรม  - ฝึกอบรมประธาน/รองประธาน/ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - เครือข่าย/ชมรมผู้สูงอายุใน กองกิจการ

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง และด าเนิน กรรมการ/เลขา/สมาชิก ของ ฝึกอบรม จังหวัดตากเข้มแข็ง ด าเนินงาน สภาฯ

งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปใน ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไป

แนวทางเดียวกัน จ านวน 200 คน ร้อยละ 80 ในแนวทางเดียวกัน

ของเป้าหมาย

21 โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  - ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.เด็กและเยาวชนมีสุขภาพท่ีดี กองกิจการ

และเพ่ิมสมรรถนะทางร่างกายให้กับ มีสุขภาพท่ีดี จ านวน 200 คน ฝึกอบรม 2.เด็กและเยาวชนได้รับการ สภาฯ

เด็กและเยาวชน 2.เพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ิมสมรรถนะ ไม่น้อยกว่า พัฒนาด้านสมรรถนะทางร่างกาย

ทางร่างกายให้กับเด็กและเยาวชน ร้อยละ 80 3.เด็กและเยาวชนมีเวทีในการ

3.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จัดใช้เวลา ของเป้าหมาย แสดงออกทางสร้างสรรค์ท่ีดี

ว่างในการแสดงออกทางสร้างสรรค์ ห่างไกลจากยาเสพติด

ห่างไกลจากยาเสพติด

22 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ -เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน  -ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 400,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ กองกิจการ

พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ได้รับความรู้ต่าง ๆ ส าหรับการน าไป นอกสถานท่ี โดยมีแกนน า ฝึกอบรม อย่างท่ัวถึง และน าไปใช้เป็น สภาฯ

พัฒนาศักยภาพของตนเอง เด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ

จ านวน 135 คน ร้อยละ 80 ของตนเอง

ของเป้าหมาย
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1.เพ่ือส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มี  - ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกท่ีดี กองกิจการ

เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมและ จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม นอกสถานท่ี โดยมีเด็ก ฝึกอบรม ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม สภาฯ

ส่ิงแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชน 2.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย และเยาวชน จ านวน 90 คน ไม่น้อยกว่า 2.เด็กและเยาวชนสามารถน า

"ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้" ร้อยละ 80 ความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์

ของรัฐบาล ของเป้าหมาย ในทางสร้างสรรค์ประกอบการ

เรียนรู้ในห้องเรียน

24 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 1.เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมด้านการคุ้มครอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้ารับ 1.ท าให้ประชาชนได้รับความรู้ ส านักปลัดฯ

งานคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน แก่ผู้บริโภคให้ตระหนักถึงสิทธิ ผู้บริโภค ให้กับ กลุ่มสตรี  อสม. การฝึกอบรม เก่ียวกับสิทธิของผู้บริโภค

ในจังหวัดตาก ของผู้บริโภค และ กศน.ต าบล  ไม่น้อยกว่า 2.ประชาชนสามารถใช้สิทธิ

2.เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ผู้บริโภคเกิด จ านวน 100 คน ร้อยละ 80 และมีบทบาทร่วมกับภาครัฐ

ความต่ืนตัวในการรักษาสิทธิของ ของเป้าหมาย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ตัวเองอย่างจริงจัง อย่างแพร่หลาย

3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีข้ึน

25 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ - เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร  - ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - สามารถพัฒนาศักยภาพ และ กองกิจการ

อาสาสมัครสาธารณสุข สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขและ ฝึกอบรม เพ่ิมทักษะ ในการด าเนินงาน สภาฯ

เครือข่ายในจังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า ตามบทบาทหน้าท่ีได้มากย่ิงข้ึน

จ านวน 130 คน ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย
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26 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ  - เพ่ือเพ่ิมความรู้และส่งเสริม  - อาสาสมัครสาธารณสุข 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - สามารถพัฒนาศักยภาพ และ กองกิจการ

งานสาธารณสุขมูลฐาน ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เครือข่าย และประชาชน ฝึกอบรม เพ่ิมทักษะ ในการด าเนินงาน สภาฯ

และเครือข่ายด้านงานสาธารณสุข ท่ีสนใจ จ านวน 600 คน ไม่น้อยกว่า ตามบทบาทหน้าท่ีได้มากย่ิงข้ึน

ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย

27 โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบ  - เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในระบบ  - ฝึกอบรมอาสาสมัคร 700,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - สามารถพัฒนาศักยภาพ และ กองกิจการ

สุขภาพภาคประชาชน สุขภาพของประชาชน สาธารณสุข และประชาชน ฝึกอบรม เพ่ิมทักษะ ในการด าเนินงาน สภาฯ

ท่ีสนใจ จ านวน 750 คน ไม่น้อยกว่า ตามบทบาทหน้าท่ีได้มากย่ิงข้ึน

ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย

28 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์  - เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยท่ียากไร้  - สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 จ านวนผู้ป่วย  - ผู้ป่วยท่ียากไร้ได้รับการ กองกิจการ

ผู้ป่วยท่ียากไร้ ของ อบจ.ตาก ในจังหวัดตาก ในจังหวัดตาก จ านวน 180 คน ท่ียากไร้ ช่วยเหลือท าให้สามารถได้รับ สภาฯ

ท่ีได้รับ บริการได้ท่ัวถึง

การสงเคราะห์

29 โครงการฝึกอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึก  - เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  - ฝึกอบรมสตรี และสมาชิก 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - สตรี และบุคคลในครอบครัว กองกิจการ

ด้านการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของแต่ละท้องถ่ิน ในครอบครัว ในจังหวัดตาก ฝึกอบรม ได้รับทักษะและความรู้เพ่ิมข้ึน สภาฯ

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน แก่กลุ่มสตรี จ านวน 130 คน ไม่น้อยกว่า เพ่ือใช้ให้เป็นประโยชน์กับตนเอง,

และบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 80 ครอบครัว และสังคม ต่อไป

ของเป้าหมาย
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30 โครงการฝึกอบรมพัฒนาบทบาท  - เพ่ือให้สตรีและบุคคลในครอบครัว  - ฝึกอบรมสตรี และสมาชิก 300,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - สตรี และบุคคลในครอบครัว กองกิจการ

การเมืองการปกครองในระบอบ ได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ ในครอบครัว ในจังหวัดตาก ฝึกอบรม มีความรู้เร่ืองการเมืองการปกครอง สภาฯ

ประชาธิปไตย แก่กลุ่มสตรี การเมืองการปกครองในระดับ จ านวน 855 คน ไม่น้อยกว่า ในระดับท้องถ่ินและน าความรู้ท่ีได้

และบุคคลในครอบครัว ท้องถ่ิน และน าความรู้ท่ีได้เผยแพร่ ร้อยละ 80 เผยแพร่ในครอบครัวและชุมชน

ในครอบครัวและชุมชนต่อไป ของเป้าหมาย

31 โครงการตามรอยพ่อเศรษฐกิจ 1. เพ่ือส่งเสริมการน้อมน าแนวทางตามหลัก1. จัดท าโมเดลต้นแบบ 60,000 - - - - จ านวนท่ีจัดท า 1. ประชาชนได้น้อมน าและยึด กองแผนและ

พอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความพอดี การใช้แปลงนาสาธิตฯ และโรลอัพ หลักการด ารงชีวิตตามแนวทาง งบประมาณ

ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตใน จ านวน 1 ชุด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ 2. จัดนิทรรศการ ร่วมกับ 40,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง อย่างย่ังยืน

ให้เกิดประโยชน์มีคุณค่าและเกิดรายได้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการ 2. แปลงนาสาธิตตามโครงการ

2. เพ่ือเผยแพร่ต้นแบบแปลงนาสาธิต ชุมชน จ านวน 5 คร้ัง จัดกิจกรรม ภูมิปัญญาไทย ท านา 1 ไร่ ได้เงิน

ตามโครงการภูมิปัญญาไทยท านา 1 ไร่ 1 แสนบาท ของจังหวัดตาก

ได้เงิน 1 แสนบาท ของจังหวัดตาก ได้รับการเผยแพร่

3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนส านึกถึง 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

พระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึง ท่ีเข้มแข็ง พอกินพอใช้

ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จ ลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมรายได้

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 4. เกิดการเรียนรู้ และเปล่ียน

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความคิด ประสบการณ์ และ

4. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้คนใน มีกลุ่มครือข่ายทางด้านอาชีพ

พ้ืนท่ีได้เกิดการเรียนรู้ แลกเปล่ียน การเกษตรกรรม ตามแนวทาง

และต่อยอดเป็นกลุ่มเครือข่ายทาง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านอาชีพการเกษตรกรรมได้
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32 โครงการพัฒนาศักยภาพและ 1. เพ่ือส่งเสริมและแก้ไขปัญหา  - ประชาชน เยาวชน 450,000 - - -  - จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ประชาชนมีอาชีพและ กองแผนและ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพของประชาชน ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ ฝึกอบรม มีรายได้เพ่ิมข้ึน งบประมาณ

ตามแนวทางประชารัฐ 2. เพ่ือขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล และผู้บริหารจัดการตลาด ไม่น้อยกว่า 2. นโยบายรัฐบาลตามโครงการ

ตามโครงการตลาดประชารัฐให้เกิด ประชารัฐ (CMO) ร้อยละ 80 ตลาดประชารัฐ ได้ขับเคล่ือน

การปฏิบัติเป็นรูปธรรม จ านวน 280 คน ของเป้าหมาย ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติ

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ เป็นรูปธรรม

ประชาชน และผู้ประกอบการ 3. ประชาชนและผู้ประกอบการ

สามารถยกระดับการสร้างงาน สามารถพัฒนาศักยภาพและ

สร้างอาชีพและสร้างรายได้ ยกระดับการสร้างงาน สร้างอาชีพ

4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ และสร้างรายได้

ส่วนราชการและผู้บริหารจัดการ 4. ส่วนราชการและผู้บริหาร

ตลาดประชารัฐ (CMO) สามารถ จัดการตลาดประชารัฐ (CMO) 

ให้ค าแนะน าการบริหารจัดการ ให้ค าแนะน าการบริหารจัดการ

ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมท้ังการจัดท าแผนการตลาด จัดท าแผนวิเคราะห์การตลาด

วิเคราะห์การตลาด พัฒนาสินค้า พัฒนาสินค้าสร้างความพึงพอใจ

และสร้างความพึงพอใจให้กับ ให้กับผู้บริโภค

ผู้บริโภค
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33 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 1. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/ 1. จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้ประกอบการ OTOP/ กองแผนและ

บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ OTOP/ชุมชน จ านวน 90 คน ฝึกอบรม ชุมชน ได้รับการพัฒนาภัณฑ์ให้ งบประมาณ

ตามนโยบาย "ไทยนิยมย่ังยืน" ภัณฑ์ของตนเอง ให้ได้มาตรฐาน 2. สนับสนุนการพัฒนาแปรรูป ไม่น้อยกว่า ผลิตภัณฑ์และบรรจุได้มาตรฐาน

2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ผลิตและบรรจุภัณพ์ ร้อยละ 80 2. เครือข่ายมีความเข้มแข็งและ

OTOP/ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการ 3. สนับสนุนการตลาด ของเป้าหมาย สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์

3. เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ/ชุมชน บรรจุภัณฑ์ได้รับ 3. ผู้ประกอบการ/ชุมชน 

ให้มีความรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์ การพัฒนา สามารถเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

34 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และทักษะ  - อาสาสมัครสาธารณสุข - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ กองกิจการ

ทันตสาธารณสุข การท างานด้านทันตสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน เจ้าหน้าท่ี ฝึกอบรม มีความรู้ และทักษะการท างาน สภาฯ

2. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ ท่ีเก่ียวข้องในงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ด้านทันตสาธารณสุข

ในการปรับเปล่ียนทัศนะคติ และประชาชนท่ีสนใจ ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้

และพฤติกรรมด้านทันตสาธารณสุข ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย ความเข้าใจ ในการปรับเปล่ียน

ตามกลุ่มวัยและชุมชน จ านวน 230 คน ทัศนะคติ และพฤติกรรมด้านทันต

3. เพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก สาธารณสุข ตามกลุ่มวัยและชุมชน 

ของประชาชน 3. สามรถแก้ปัญหาสุขภาพ

4. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของ ช่องปากของประชาชน

ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการแก้ปัญหา 4. ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีการ

สุขภาพช่องปากของประชาชน บูรณาการและมีส่วนร่วมในการ

ในจังหวัดตาก แก้ปัญหาสุขภาพช่องปากของ

ประชาชนในจังหวัดตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

35 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  - อาสาสมัครสาธารณสุข - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. คนในชุมชนมีความรู้ กองกิจการ

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจ าหมู่บ้าน เจ้าหน้าท่ี ฝึกอบรม ความเข้าใจการสร้างเสริม สภาฯ

ท่ีถูกต้อง ท่ีเก่ียวข้องในงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ภูมิคุ้มกันโรคท่ีถูกต้อง

2. เพ่ือส่งเสริมการส่วนร่วม และประชาชนท่ีสนใจ ร้อยละ 80 2. คนในชุมชนมีการส่วนร่วม

ของคนในชุมชนในการสร้าง ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย ของในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

เสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างมี จ านวน 230 คน โรคอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

36 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 1. เสริมสร้างความรู้ ทักษะ  - อาสาสมัครสาธารณสุข - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี กองกิจการ

การดูแลผู้ป่วยยากไร้และ การดูแลผู้ป่วยยากไร้และ ประจ าหมู่บ้าน เจ้าหน้าท่ี ฝึกอบรม ความรู้ทักษะ การดูแลผู้ป่วย สภาฯ

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสท่ีถูกต้อง ท่ีเก่ียวข้องในงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสท่ีถูกต้อง

2. เพ่ือส่งเสริมการส่วนร่วม และประชาชนท่ีสนใจ ร้อยละ 80 2. คนในชุมชนมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชนในการดูแล ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย ในการดูแลผู้ป่วยยากไร้และ

ผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จ านวน 230 คน ผู้ด้อยโอกาส

3. เพ่ือให้ผู้ป่วยยากไร้และ 3. ผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อย

ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โอกาสมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง

และไม่ล าบาก ปกติสุข และไม่ล าบาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้  - อาสาสมัครสาธารณสุข - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ กองกิจการ

การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ความเข้าใจ การป้องกัน ประจ าหมู่บ้าน เจ้าหน้าท่ี ฝึกอบรม ความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน สภาฯ

และควบคุมโรคเอดส์ ท่ีเก่ียวข้องในงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า และควบคุมโรคเอดส์

2. เพ่ือส่งเสริมมีส่วนร่วมและ และประชาชนท่ีสนใจ ร้อยละ 80 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วน

สนับสนุนการป้องกันและควบคุม ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย ร่วมและสนับสนุนการป้องกัน

โรคเอดส์  จ านวน 230 คน และควบคุมโรคเอดส์ 

3. เพ่ือให้มีความรู้และปรับ  3. สามารถปรับทัศนคติต่อ

ทัศนคติต่อผู้ป่วยเอดส์ ไม่เกิด ผู้ป่วยเอดส์ ไม่เกิดการซ้ าเติม  

การซ้ าเติม ส่งเสริมให้มีการดูแล ส่งเสริมให้มีการดูแลผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ร่วมกันในชุมชน ร่วมกันในชุมชน 

4. เพ่ือลดจ านวนผู้ติดเช้ือเอดส์ 4. สามารถลดจ านวนผู้ติดเช้ือ

และลดอัตราการตายด้วยโรคเอดส์ เอดส์ และลดอัตราการตายด้วย

ของประชาชนในจังหวัดตาก โรคเอดส์ของประชาชนในจังหวัดตาก 

38 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 1. เพ่ือเสริมสร้างทักษะ ความรู้  - อาสาสมัครสาธารณสุข - 130,000 130,000 130,000 130,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. สามารถเสริมสร้างทักษะ กองกิจการ

การดูแลสุขภาพและการ ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการดูแล ประจ าหมู่บ้าน เจ้าหน้าท่ี ฝึกอบรม ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง สภาฯ

ออกก าลังกาย สุขภาพด้วยการออกก าลังกาย ท่ีเก่ียวข้องในงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ในการดูแลสุขภาพด้วยการ

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี และประชาชนท่ีสนใจ ร้อยละ 80 ออกก าลังกาย

การเสริมสร้างสุขภาพของตนเอง ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการ

และผู้อ่ืน รวมท้ังสามารถน าวิธี จ านวน 300 คน เสริมสร้างสุขภาพของตนเอง

การดูแลสุขภาพไปปฏิบัติในชีวิต และผู้อ่ืน รวมท้ังวิธีการดูแล

ประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุขภาพไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี

มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ 

ซ่ึงกันและกัน และอยู่ร่วมกัน ซ่ึงกันและกัน และอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข อย่างมีความสุข

39 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 1. เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับ  - อาสาสมัครสาธารณสุข - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี กองกิจการ

การควบคุมโรคอุบัติใหม่ สถานการณ์ แนวทาง และวิธี ประจ าหมู่บ้าน เจ้าหน้าท่ี ฝึกอบรม ความรู้เก่ียวกับสถานการณ์ สภาฯ

การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ท่ีเก่ียวข้องในงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า แนวทาง และวิธีการเฝ้าระวัง

อุบัติใหม่ อย่างถูกต้อง และประชาชนท่ีสนใจ ร้อยละ 80 ป้องกัน ควบคุมโรคอุบัติใหม่ 

2. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย อย่างถูกต้อง

ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ จ านวน 230 คน 2. มีการเตรียมความพร้อมรับ

โดยสร้างการส่วนร่วม ระหว่าง สถานการณ์ การป้องกันและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาสาสมัคร ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยสร้างการส่วนร่วม ระหว่าง

และประชาชนในจังหวัดตาก หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาสาสมัคร

ในการพัฒนาระบบ กลไก สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ

การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม ประชาชนในจังหวัดตาก ในการ

โรคอุบัติใหม่ พัฒนาระบบ กลไก การเฝ้าระวัง 

ป้องกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม่

213

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02
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ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

40 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 1. เพ่ือเสริมสร้างทักษะ ความรู้  - อาสาสมัครสาธารณสุข - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
1. สามารถเสริมสร้างทักษะ
ความรู้

กองกิจการ

สุขภาพจิตในชุมชน ในการดูแล ส่งเสริม และป้องกัน ประจ าหมู่บ้าน เจ้าหน้าท่ี ฝึกอบรม ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการ สภาฯ

การเกิดปัญหาสุขภาพจิตของคน ท่ีเก่ียวข้องในงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า ดูแลสุขภาพจิตของคนในชุมชน

ในชุมชน และประชาชนท่ีสนใจ ร้อยละ 80 2. มีการเสริมสร้างสุขภาพจิต

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย ด้วยตนเองและผู้อ่ืน รวมท้ัง

มีการเสริมสร้างสุขภาพจิต จ านวน 230 คน สามารถน าวิธีการดูแลสุขภาพจิต

ด้วยตนเองและผู้อ่ืน รวมท้ัง ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้

สามารถน าวิธีการดูแลสุขภาพจิต อย่างมีประสิทธิภาพ

ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 3. สามารถบูรณาการกับ

อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ

ประชาชนในจังหวัดตากในการ

ดูแลสุขภาพจิตในชุมชน 

41 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน 1. เพ่ือลดจ านวนประชากรสัตว์  1. ท าหมันและฉีดวัคซีนสัตว์ - 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนสัตว์ 1. จ านวนประชากร สัตว์อัน กองกิจการ

โรคพิษสุนัขบ้า อันอาจจะท าให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 100 ตัว ท่ีได้รับการ อาจจะท าให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า สภาฯ

2. ให้ความความรู้ ในการปฏิบัติท่ี ท าหม้ันและฉีด 2. คนในชุมชนมีความความรู้

ถูกต้องเก่ียวกับการป้องกันควบคุม วัคซีนโรค ในการปฏิบัติท่ีถูกต้องเก่ียวกับ

โรคพิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้า การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

3. เพ่ือสร้างพ้ืนท่ีปลอดโรคพิษ ไม่น้อยกว่า 3. สามารถสร้างพ้ืนท่ีปลอด

สุนัขบ้า ป้องกันควบคุมระบาดและ ร้อยละ 80 โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันควบคุม

ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ของเป้าหมาย ระบาด และลดอัตราการเกิด

ในชุมชน โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของคน 2. ฝึกอบรมอาสาสมัคร จ านวนผู้เข้าร่วม 4. คนในชุมชนมีส่วนร่วม และ

ในชุมชนให้เห็นความส าคัญ สาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน ฝึกอบรม เห็นความส าคัญในการน า

ในการน าสัตว์เล้ียง และสัตว์จรจัด เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในงาน ไม่น้อยกว่า สัตว์เล้ียง และสัตว์จรจัด ไปรับ

ไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค สาธารณสุข และประชาชน ร้อยละ 80 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า ท่ีสนใจ ในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย พิษสุนัขบ้า

จ านวน 230 คน

42 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพ  - เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ  - อาสาสมัครสาธารณสุข, - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ กองกิจการ

ในครอบครัวและชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ ท่ีเก่ียวข้องกับ แกนน าสุขภาพ, ประชาชน ฝึกอบรม ในการส่งเสริมสุขภาพของ สภาฯ

ครอบครัวและชุมชน ท่ีสนใจ, ผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า ครอบครัวและชุมชน

และเจ้าหน้าท่ีปฎิบัติงาน ร้อยละ 80

จ านวน 215 คน ของเป้าหมาย

43 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสร้าง  - เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายในชุมชน  - อาสาสมัครสาธารณสุข, - 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - ท าให้ชุมชนมีสุขภาวะ กองกิจการ

สุขภาวะท่ีดีในชุมชน มีแนวทางร่วมกันในการ แกนน าสุขภาพ, ประชาชน ฝึกอบรม ท่ีเหมาะสม สภาฯ

สร้างสุขภาวะท่ีดีของชุมชน ท่ีสนใจ, ผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า

และเจ้าหน้าท่ีปฎิบัติงาน ร้อยละ 80

จ านวน 80 คน ของเป้าหมาย

44 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้  - เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ  - อาสาสมัครสาธารณสุข, - 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - ประชาชนมีความรู้ กองกิจการ

การรักษาโรคในเบ้ืองต้น ในการปฐมพยาบาล และการรักษา แกนน าสุขภาพ, ประชาชน ฝึกอบรม ความเข้าใจ ในการดูแล สภาฯ

โรคในเบ้ืองต้น ท่ีสนใจ, ผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า รักษาโรคเบ้ืองต้นอย่างถูกต้อง

และเจ้าหน้าท่ีปฎิบัติงาน ร้อยละ 80

จ านวน 540 คน ของเป้าหมาย
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

45 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง  - เพ่ือให้ประชาชนมีทักษะ  - อาสาสมัครสาธารณสุข, - 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - ประชาชนมีพฤติกรรม กองกิจการ

พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และความรู้ท่ีจ าเป็นในการ แกนน าสุขภาพ, ประชาชน ฝึกอบรม ในการดูแลรักษาสุขภาพ สภาฯ

ของประชาชน ดูแลสุขภาพของตนเอง ท่ีสนใจ, ผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า อย่างถูกต้อง

และเจ้าหน้าท่ีปฎิบัติงาน ร้อยละ 80

จ านวน 600 คน ของเป้าหมาย

46 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง  - เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนา  - สตรี และสมาชิกในครอบครัว  - 600,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - สามารถเสริมสร้างความ กองกิจการ

ครอบครัวเข้มแข็งของสตรี ด้านสถาบันครอบครัว ในจังหวัดตาก ฝึกอบรม สัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิก สภาฯ

และบุคคลในครอบครัว จ านวน 660 คน ไม่น้อยกว่า ในครอบครัว เกิดความรัก 

ร้อยละ 80 ความเข้าใจ และความผูกพัน

ของเป้าหมาย ระหว่างพ่อแม่ลูก

47 โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริม 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  - เด็ก และเยาวชน  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. เด็กและเยาวชนมีสุขภาพท่ีดี กองกิจการ

สุขภาพและทักษะในการด ารง มีสุขภาพท่ีดี จ านวน 120 คน ฝึกอบรม 2. เด็กและเยาวชนได้รับ สภาฯ

ชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน 2. เพ่ือจัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะในการ ไม่น้อยกว่า การพัฒนาด้านทักษะในการ

ด ารงชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ร้อยละ 80 ด ารงชีวิต

3. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้ ของเป้าหมาย 3. เด็กและเยาวชนมีเวทีในการ

เวลาว่างในการแสดงออกทาง แสดงออกทางสร้างสรรค์ท่ีดี

สร้างสรรค์ห่างไกลจากยาเสพติด ห่างไกลจากยาเสพติด

48 โครงการฝึกอบรมทักษะและ  - เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมคนพิการ  -  - 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - คนพิการมีความรู้ ความ กองกิจการ

ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่ จ านวน 200 คน ฝึกอบรม เข้าใจทักษะและส่งเสริมอาชีพ สภาฯ

คนพิการ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ไม่น้อยกว่า มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

49 โครงการขับเคล่ือนเสริมสร้าง 1. เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักรู้  - ฝึกอบรม เด็ก เยาวชน  - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีทักษะ กองกิจการ

เครือข่ายเด็กและเยาวชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เจ้าหน้าท่ี อปท. ท่ีเก่ียวข้อง ฝึกอบรม การท างานเป็นทีม/เครือข่าย สภาฯ

ในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดตาก รวมถึงกระตุ้นกระบวนการคิด และเจ้าหน้าท่ี รพ.สต. ไม่น้อยกว่า ท่ีเข้มแข็ง และมีองค์ความรู้

วิเคราะห์สภาพปัญหาในพ้ืนท่ี จ านวน 340 คน ร้อยละ 80 เร่ืองปัญหาสังคมการอนุรักษ์

ของเด็กและเยาวชน ของเป้าหมาย ส่ิงแวดล้อม และหลักการเขียน

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริม โครงการท่ีถูกต้อง โดยสามารถ

พลังภาคีเครือข่ายในการท างาน เช่ือมโยงการบูรณาการท างาน

กับเด็กและเยาวชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง

3. เพ่ือให้เด็กและเยาวชน เครือข่าย

เด็กและเยาวชน เป็นแกนน าการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี

50 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะ  - ฝึกอบรม อาสาสมัคร  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ กองกิจการ

การดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะติดเตียง การดูแลผู้ป่วยท่ีมีภาวะติดเตียง สาธารณสุข (อสม.) และ จนท. ฝึกอบรม ทักษะการดูแลผู้ป่วยติดเตียง สภาฯ

เบ้ืองต้น ในเบ้ืองต้นอย่างถูกวิธี ท่ีเก่ียวข้องกับงานสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า อย่างถูกต้อง

2. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมท้ังประชาชนผู้สนใจ ฯลฯ ร้อยละ 80 2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล

ของคนในชุมชนในการดูแลผู้ป่วย จ านวน 200 คน ของเป้าหมาย ผู้ป่วยติดเตียง

ท่ีมีภาวะติดเตียง 3. ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการ

3. เพ่ือให้ผู้ป่วยติดเตียงได้รับ ดูแลท่ีถูกต้องอย่างท่ัวถึง

การดูแลท่ีถูกต้องอย่างท่ัวถึง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

51 โครงการควบคุมป้องกันโรค  - เพ่ือควบคุมป้องกัน และลด  - สนับสนุนอุปกรณ์ เคร่ืองมือ จ านวน  - ประชาชนในจังหวัดตาก กองกิจการ

ความเส่ียงเร้ือรัง (NCDs) อัตราการเกิดโรคความเส่ียง ในการลดความเส่ียงโรคเร้ือรัง หน่วยงาน มีอัตราการเกิดโรคความเส่ียง สภาฯ

เร้ือรัง (NCDs) ของประชาชน ให้กับหน่วยงานในพ้ืนท่ี ท่ีได้รับการ เร้ือรัง (NCDs) น้อยลง

จังหวัดตาก จ านวน 3 แห่ง อุดหนุน

1. รพ.สต.บ้านท่าไม้แดง 32,000

2. รพ.สต.แม่กาษา 200,000

3. รพ.สต.ยะพอ 50,000

 - อุดหนุนอุปกรณ์ เคร่ืองมือ

ในการลดความเส่ียงโรคเร้ือรัง

ให้กับหน่วยงานในพ้ืนท่ี

จ านวน 2 แห่ง

1. รพ.สต.รวมไทยพัฒนา  - 50,000  -  -  -

2. รพ.สต.วาเลย์  - 50,000  -  -  -

52 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการให้  - อุดหนุน รพ.สต. จ านวน  - ประชาชนได้รับบริการ กองกิจการ

การให้บริการรักษาและฟ้ืนฟู บริการรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก หน่วยงาน รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ สภาฯ

สุขภาพประชาชน ประชาชน จ านวน 2 แห่ง ท่ีได้รับการ ด้วยอุปกรณ์ เคร่ืองมือ

2. เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการ 1. รพ.สต.เกาะตะเภา - - 100,000 - - อุดหนุน ทางการแพทย์ท่ีทันสมัย

ท่ีมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน 2. รพ.สต.บ้านแม่ยะ - - 100,000 - -

การรักษาพยาบาลของกระทรวง

สาธารณสุข
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

53 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพ่ือให้มีอุปกรณ์ทางการ  - อุดหนุน รพ.สต. ในพ้ืนท่ี จ านวน  - ประชาชนได้รับการบริการ กองกิจการ

การให้บริการรักษาผู้ป่วย แพทย์ส าหรับดูแลผู้ป่วย จังหวัดตาก จ านวน 2 แห่ง หน่วยงาน ท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง สภาฯ

เร้ือรัง 2. เพ่ือให้ผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจ 1. รพ.สต.บ้านโกกโก่  - 200,000  -  -  - ท่ีได้รับการ

หยุดเต้นเฉียบพลัน ได้รับการ 2. รพ.สต.บ้านยะพอ  - 50,000  -  - อุดหนุน

ดูแลอย่างทันท่วงที  - อุดหนุนโรงพยาบาลสามเงา - - 300,000  -  -

จ านวน 1 แห่ง

54 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบริการ  - อุดหนุนโรงพยาบาลวังเจ้า - - 500,000 - - จ านวน  - ประชาชนได้รับการบริการ กองกิจการ

การให้บริการหอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยใน โดยจัดบริการ จ านวน 1 แห่ง หน่วยงาน สุขภาพท่ีมีคุณภาพ สามารถ สภาฯ

สุขภาพครอบคลุมท้ังด้านการ ท่ีได้รับการ เข้าถึงบริการทุกระดับได้อย่าง

รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และ อุดหนุน เหมาะสม ท้ังด้านการรักษา 

ฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย แก่ประชาชน ส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค 

ในพ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีใกล้เคียง และฟ้ืนฟูสภาพ สร้างความ

2. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์และ พึงพอใจท้ังผู้ให้และผู้รับบริการ

เคร่ืองมือทางการแพทย์ท่ีจ าเป็น

ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษา

ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ท่ีก าหนด
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

55 โครงการป้องกันและควบคุม 1. เพ่ือท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุ  - อุดหนุน รพ.สต. จ านวน 1. ชุมชนมีบทบาทในการ กองกิจการ

โรคไข้เลือดออก และก าจัดลูกน้ ายุงลาย ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการด าเนินการ สภาฯ

2. เพ่ือประเมินค่าดัชนีลูกน้ า จ านวน 2 แห่ง ท่ีได้รับการ ป้องกันและควบคุมโรค

ยุงลาย 1. รพ.สต.วาเล่ย์ - - 50,000 - - อุดหนุน ไข้เลือดออก เพ่ือให้เกิดความ

2. รพ.สต.บ้านยะพอ - - 50,000 - - ย่ังยืน

56 โครงการพัฒนาศักยภาพ 1. เพ่ือให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์  - อุดหนุนคลินิคชุมชนอบอุ่น - - 450,000 - - จ านวน 1. มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ กองกิจการ เทศบาล

การให้บริการงานฟ้ืนฟู ท่ีเหมาะสมกับความเจ็บป่วยของ เทศบาลนครแม่สอด หน่วยงาน เพ่ือให้บริการประชาชน สภาฯ นครแม่สอด

สมรรถภาพผู้รับบริการ ผู้รับบริการ และมีอุปกรณ์ท่ีมี จ านวน 1 แห่ง ท่ีได้รับการ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพได้ดีย่ิงข้ึน อุดหนุน มีคุณภาพ

2. เพ่ือเป็นการลดช่องว่างในการ 2. ประชาชนสามารถเข้าถึง

เข้าถึงบริการทางการแพทย์และ บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพได้รับบริการ และได้มาตรฐานวิชาชีพ

โดยมีเคร่ืองมือทางการแพทย์ได้อย่าง 3. ประชาชนได้รับความสะดวก

เต็มประสิทธิภาพของการให้บริการ รวดเร็วในการรับบริการ

3. เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการ 4. เพ่ือให้ประชาชนท่ีมาใช้

ด้านการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟู บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

สมรรถภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อการให้บริการ

4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ดูแลและรักษาผู้ป่วยภาวะพ่ึงพิง

5. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา

มาตรฐานด้านการรักษาพยาบาล

และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6. เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความ

พึงพอใจสูงสุดต่อการใช้บริการ

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

7. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการดูแลและ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการ และผู้สูงอายุ

57 โครงการจัดหาเคร่ืองมือควบคุม  - เพ่ือควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  - อุดหนุนให้กับชมรม อสม. จ านวน  - ประชาชนมีความเข้าใจ กองกิจการ

ป้องกันโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ไม่เร้ือรัง (NCDs) โดยใช้อุปกรณ์ ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก หน่วยงาน การดูแลตนเองร่วมกับอาสา สภาฯ

(NCDs) ในการตรวจวัดและแนะน า จ านวน 3 แห่ง ท่ีได้รับการ สมัครสาธารณสุข เพ่ือควบคุม

ให้ค าปรึกษาในการปรับเปล่ียน 1. ชมรม อสม. ป่ามะม่วง - - 75,000 - - อุดหนุน ป้องกันโรคติดต่อไม่เร้ือรัง

พฤติกรรม 2. ชมรม อสม. หนองบัวเหนือ - - 86,000 - - (NCDs)

3. ชมรม อสม. แม่ท้อ - - 199,000 - -

 -  - 17,342,000 21,120,000 22,630,000 19,880,000 19,880,000
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รวม  57  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการร่วมสืบสานประเพณี 1.เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า  - ร่วมกับจังหวัดตากจัดงานตากสิน 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ได้เทิดพระเกียรติสมเด็จ กองการ

งานตากสินมหาราชานุสรณ์ ตากสินมหาราช มหาราชานุสรณ์ฯ มีกิจกรรม ดังน้ี กิจกรรม พระเจ้าตากสินมหาราช ศึกษาฯ

จังหวัดตาก 2.เพ่ือสืบสานประเพณี วัฒนธรรม 1.จัดการแสดงละครประกอบ ไม่น้อยกว่า 2.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

ร่วมกับจังหวัดตากในการจัดงานตากสิน แสงสียงเทิดพระเกียรติ ร้อยละ 80 สืบสานประเพณี วัฒนธรรม

มหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก 2.การชกมวยไทยฯ ของเป้าหมาย ในการจัดงานตากสินมหาราชา

3.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดตาก3.กิจกรรมอ่ืนๆ ตามท่ีจังหวัดมอบ                     นุสรณ์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3.เป็นการสงเสริมการท่องเท่ียว

จ านวน 20,000 คน เพ่ิมรายได้สู่ท้องถ่ิน

2 โครงการร่วมสืบสานประเพณี 1.เพ่ือบ ารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต  - จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี 750,000 780,000 780,000 780,000 780,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ๑.ประเพณีปีใหม่ม้งได้รับการ กองการ

วัฒนธรรมชนเผ่าม้ง จังหวัดตาก ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน วัฒนธรรมชนเผ่าม้ง กิจกรรม สืบสานสู่ชนรุ่นหลัง ศึกษาฯ

ท่ีมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตชนเผ่าม้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2.นักท่องเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดตาก

2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดตาก จ านวน 10,000 คน ร้อยละ 80 เพ่ิมมากข้ึน

ของเป้าหมาย

3 โครงการร่วมสืบสานประเพณี 1.เพ่ือบ ารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต  - จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี 500,000 550,000 550,000 550,000 550,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ๑.ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า กองการ

วัฒนธรรมชนเผ่าปกาเกอะญอ ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน วัฒนธรรมชนเผ่าปกาเกอะญอ กิจกรรม ปกาเกอะญอได้รับการสืบสาน ศึกษาฯ

จังหวัดตาก ท่ีมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตชนเผ่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า สู่ชนรุ่นหลัง

ปกาเกอะญอ จ านวน 3,000 คน ต่อปี ร้อยละ 80 2.นักท่องเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดตาก

2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดตาก ของเป้าหมาย เพ่ิมมากข้ึน
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2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการร่วมสืบสานประเพณี 1.เพ่ือบ ารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต  - จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ๑.ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า กองการ

วัฒนธรรมชนเผ่าเครือไต ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน วัฒนธรรมชนเผ่าเครือไต กิจกรรม เครือไตได้รับการสืบสาน ศึกษาฯ

จังหวัดตาก ท่ีมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตชนเผ่าเครือไต ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า สู่ชนรุ่นหลัง

2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดตาก จ านวน 2,000 คน ร้อยละ 80 2.นักท่องเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดตาก

ของเป้าหมาย เพ่ิมมากข้ึน

5 โครงการร่วมสืบสานประเพณีข้ึนธาตุ 1.เพ่ือบ ารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต  - จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ประเพณีข้ึนธาตุได้รับการ กองการ

จังหวัดตาก ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน ข้ึนธาตุ ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก กิจกรรม สืบสานสู่ชนรุ่นหลัง ศึกษาฯ

ท่ีมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตประชาชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2.นักท่องเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดตาก

ในท้องถ่ิน จ านวน 10,000 คน ร้อยละ 80 เพ่ิมมากข้ึน

2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดตาก ของเป้าหมาย

6 โครงการร่วมสืบสานประเพณี 1.เพ่ือบ ารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต  - จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ กองการ

สรงน้ าพระธาตุ จังหวัดตาก ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน สรงน้ าพระธาตุ ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก กิจกรรม ได้รับการสืบสานสู่ชนรุ่นหลัง ศึกษาฯ

ท่ีมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตประชาชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2.นักท่องเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดตาก

ในท้องถ่ิน จ านวน 3,000 คน ร้อยละ 80 เพ่ิมมากข้ึน

2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดตาก ของเป้าหมาย

7 โครงการร่วมสืบสานประเพณี 1. เพ่ือบ ารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต  - จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ประเพณีวันสงกรานต์ได้รับการ กองการ

วันสงกรานต์จังหวัดตาก ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน วันสงกรานต์ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก กิจกรรม สืบสานสู่ชนรุ่นหลัง ศึกษาฯ

ท่ีมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตประชาชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2.นักท่องเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดตาก

ในท้องถ่ิน จ านวน 5,000 คน ร้อยละ 80 เพ่ิมมากข้ึน

2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดตาก ของเป้าหมาย
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการร่วมสืบสานประเพณี 1.เพ่ือบ ารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต  - จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ประเพณีบุญบ้ังไฟได้รับการ กองการ

บุญบ้ังไฟ จังหวัดตาก ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน บุญบ้ังไฟ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก กิจกรรม สืบสานสู่ชนรุ่นหลัง ศึกษาฯ

ท่ีมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตประชาชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2.นักท่องเท่ียวมาเท่ียวจังหวัดตาก

ในท้องถ่ิน จ านวน 3,000 คน ร้อยละ 80 เพ่ิมมากข้ึน

2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดตาก ของเป้าหมาย

9 โครงการร่วมส่งเสริมกิจกรรมหรือ 1.เพ่ือท านุบ ารุงศาสนาและรักษาไว้ซ่ึง  - การจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง 1.ประชาชนมีท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจ กองการ

พิธีกรรมทางด้านศาสนา ในเขตพ้ืนท่ี ท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจของประชาชน หรือพิธีกรรมทางด้านศาสนา ดังน้ี ท่ีด าเนินการ พร้อมท้ังท านุบ ารุงศาสนาและ ศึกษาฯ

จังหวัดตาก ชาวจังหวัดตาก  - จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา อนุรักษ์ไว้ซ่ึงวัฒนธรรมอันดีของ

2.เพ่ือสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่  - จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป

สืบต่อไป ฯลฯ 2.ประชาชนได้ร่วมกันด าเนิน

กิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา

ร่วมกันและน าหลักธรรมไปใช้

ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้

10 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ 1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน  - จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชน และเยาวชน ได้น า กองการ

ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ และเยาวชน ได้มีความรู้หลักการปฏิบัติด้านการปฏิบัติธรรมตามหลัก ฝึกอบรม ความรู้ไปปฏิบัติตามหลัก ศึกษาฯ

ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ด้านศาสนกิจของศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธ ให้แก่ประชาชน ไม่น้อยกว่า ศาสนาพุทธได้อย่างถูกต้อง

2.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ และเยาวชนท่ัวไป ร้อยละ 80 2.ประชาชนและเยาวชนทุกศาสนา

ประชาชน และเยาวชน จ านวน 800 คน ของเป้าหมาย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ 1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน  - จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนและเยาวชนได้น า กองการ

ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามและเยาวชน ได้มีความรู้หลักการปฏิบัติด้านการปฏิบัติหลักศาสนาอิสลาม ฝึกอบรม ความรู้ไปปฏิบัติตามหลัก ศึกษาฯ

ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ด้านศาสนกิจของศาสนาอิสลาม ให้แก่ประชาชน และเยาวชนท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า ศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง

2.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ จ านวน 250 คน ร้อยละ 80 2.ประชาชนและเยาวชนทุกศาสนา

ประชาชนและเยาวชน ของเป้าหมาย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

12 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ 1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน  -  จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ 180,000 250,000 250,000 250,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนและเยาวชนได้น า กองการ

ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต์และเยาวชน ได้มีความรู้หลักการปฏิบัติด้านการปฏิบัติหลักศาสนาคริสต์ ฝึกอบรม ความรู้ไปปฏิบัติตามหลัก ศึกษาฯ

ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ด้านศาสนกิจของศาสนาคริสต์ ให้แก่ประชาชน และเยาวชนท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า ศาสนาคริสต์ได้อย่างถูกต้อง

2.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ จ านวน 350 คน ต่อปี ร้อยละ 80 2.ประชาชนและเยาวชนทุกศาสนา

ประชาชนและเยาวชน ของเป้าหมาย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

13 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ 1.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน  - จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะพิธี 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนและเยาวชนได้รับ กองการ

พิธีกรรมทางด้านศาสนากิจ และเยาวชน ได้มีความรู้หลักการปฏิบัติกรรมทางด้านศาสนากิจ ฝึกอบรม ความรู้หลักการปฏิบัติด้านศาสนกิจ ศึกษาฯ

ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ด้านศาสนกิจ ให้แก่ประชาชนและเยาวชนท่ัวไป ไม่น้อยกว่า อย่างถูกต้อง

2.เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ จ านวน 400 คน ต่อปี ร้อยละ 80 2.ประชาชนและเยาวชน

ประชาชนและเยาวชน ของเป้าหมาย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

14 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ 1.เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนได้ศึกษา - จัดฝึกอบรมให้ความรู้ธรรมศึกษา 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนและเยาวชนได้ศึกษา กองการ

ด้านธรรมศึกษา บาลีศึกษาในเขตพ้ืนท่ีความรู้ธรรมศึกษา บาลีศึกษา พร้อมน าบาลีศึกษา ให้แก่ประชาชนและ ฝึกอบรม ภาษาบาลี และน าหลักธรรมค าสอน ศึกษาฯ

จังหวัดตาก หลักธรรมมาเผยแผ่ เยาวชนท่ัวไป ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า มาเผยแผ่ให้แก่ประชาชน และ

2.เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีธรรมในหมู่ จ านวน 400 คน ต่อปี ร้อยละ 80 เยาวชนได้

ประชาชน และเยาวชน ของเป้าหมาย 2.เกิดความสามัคคีในหมู่ประชาชน

3.เพ่ือรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเยาวชนท่ัวไป

สืบไป
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ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการจัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธี,  - เพ่ือจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี  - ร่วมกับจังหวัดด าเนินงาน/ 1,500,000 7,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนกิจกรรม 1.ร่วมกับจังหวัดจัดงานส าคัญ กองการ

งามวันส าคัญของชาติ และงาน งานวันส าคัญของชาติ และงานรับเสด็จฯกิจกรรม ตามแผนด าเนินงาน ท่ีด าเนินการ ของชาติ ศึกษาฯ

รับเสด็จฯ โดยด าเนินการเอง และสนับสนุน ท่ีจังหวัดมอบหมาย 2.สนับสนุนจังหวัด หรือองค์กร

ร่วมกับจังหวัด อปท. ในเขตพ้ืนท่ี  - สนับสนุนจังหวัดตากหรือ ปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการรับเสด็จฯ

จังหวัดตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือการจัดงานวันส าคัญต่างๆ

16 โครงการศึกษาวิเคราะห์วิจัย และ  - เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ เก็บรวบรวม  - ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเร่ือง  - จังหวัดตาก มีข้อมูลท่ีถูกต้อง กองการ

เผยแพร่ข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ ข้อมูลในด้านศาสนา พร้อมท้ังเผยแพร่ เผยแพร่ด้านศาสนา ศิลปะ ท่ีด าเนินการ ในด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ศึกษาฯ

วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี จารีตประเพณี และภูมิปัญญา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัดตาก และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท้องถ่ิน  จ านวน 1 เร่ือง ต่อปี ส าหรับใช้ประโยชน์ในด้าน

การศึกษาค้นคว้าต่อไป

17 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนา  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้และเพ่ิม 500,000 780,000 780,000 780,000 780,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.เครือข่ายกลุ่มชาติพันธ์ุได้รับการ กองการ

เครือข่ายวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุ ศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมของกลุ่ม ศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรม ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้ ศึกษาฯ

จังหวัดตาก ชาติพันธ์ุ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก กลุ่มชาติพันธ์ุจังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า ด้านวัฒนธรรม

2.เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมและ จ านวน 140 คน ร้อยละ 80 2.กลุ่มชาติพันธ์ุอยู่ร่วมกันได้บน

จารีตประเพณีของแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุ ของเป้าหมาย พ้ืนฐานความแตกต่างด้านวัฒนธรรม

18 โครงการร่วมสืบสานประเพณี 1.เพ่ือบ ารุงรักษาและอนุรักษ์ ศิลปะ  - จัดกิจกรรมบวงสรวงและสรงน้ า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ๑.ประเพณีบวงสรวงและสรงน้ า กองการ

บวงสรวงและสรงน้ าศาล จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ศาลหลักเมืองเก่าจังหวัดตาก กิจกรรม ศาลหลักเมืองเก่าได้รับการสืบสาน ศึกษาฯ

หลักเมืองเก่า จังหวัดตาก ของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า สู่ชนรุ่นหลัง

2.เพ่ือเผยแพร่แหล่งความรู้ด้าน จ านวน 500 คน ต่อปี ร้อยละ 80 2.แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์

ประวิติศาสตร์ ของเป้าหมาย เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน

3.เพ่ือสร้างความสามัคคีในชุมชนและ 3.ประชาชนมีความรักสามัคคีและ

เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ 1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้กับ  - จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน กองการ

เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน วิถีปราชญ์ชาวบ้าน ฝึกอบรมไม่น้อย มีความเข้มแข็งมากข้ึน ศึกษาฯ

จังหวัดตาก 2.เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 100 คน กว่าร้อยละ 80 2.สมารถเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ิน

ของเป้าหมาย ให้ประชาชนได้

20 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดศิลป 1.เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและ  - จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.เยาวชนและประชาชนรู้จักศิลป กองการ

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิปัญญาของท้องถ่ินให้แพร่หลาย ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ฝึกอบรมไม่น้อย วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินมากข้ึน ศึกษาฯ

จังหวัดตาก 2.เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ ท้องถ่ิน กว่าร้อยละ 80 2.เยาวชนและประชาชนสืบสานศิลป

ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป จ านวน 100 คน ของเป้าหมาย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่

21 โครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่าย 1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนา  - จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.เครือข่ายวัฒนธรรมและภูมิปัญญา กองการ

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมและ เพ่ิมศักยภาพเครือวัฒนธรรมและ ฝึกอบรมไม่น้อย ท้องถ่ินได้รับการพัฒนาศักยภาพ ศึกษาฯ

จังหวัดตาก ภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัดตาก ภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัดตาก กว่าร้อยละ 80 และเพ่ิมพูนความรู้

2.เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จ านวน 50 คน ของเป้าหมาย 2.แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน

22 โครงการฝึกอบรมด้านประเพณี 1.เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณี  - จัดฝึกอบรมด้านประเพณี ศิลปะ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.เยาวชน และประชาชนได้อนุรักษ์ กองการ

ศิลปะ วัฒนธรรม ของจังหวัดตาก ท่ีทรงคุณค่าให้ด ารงอยู่กับวิถีชีวิต วัฒนธรรมของจังหวัดตาก ฝึกอบรม ฟ้ืนฟูประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ศึกษาฯ

ของจังหวัดตาก จ านวน 300 คน ไม่น้อยกว่า ท่ีทรงคุณค่าให้ด ารงอยู่คู่สังคมไทย

2.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนา ร้อยละ 80 2.เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกัน

ด้านประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ของเป้าหมาย ศึกษาเรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่า

ให้คงอยู่ต่อชนรุ่นหลัง ความเป็นมาของวัฒนธรรมประเพณี

ศิลปะ วัฒนธรรม
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 โครงการจัดท าห้องประวัติศาสตร์ 1. เพ่ือร่วมกับจังหวัดตาก จัดท า 1. จัดท าห้องจัดเก็บนพปฎล 910,300 - - - จ านวนแห่ง 1. ได้ร่วมกับจังหวัดตาก จัดท า กองการ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา สถานท่ีจารึกประวัติศาสตร์ของ สุวรรณฉัตร พร้อมท้ังพระบรม สถานท่ีจารึกประวัติศาสตร์ ศึกษาฯ

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ฉายาลักษณ์ฯ และอ่ืนๆ ของพระบาทสมเด็จพระ

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมท้ังจัดท าส่ือการน าเสนอ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ของจังหวัดตาก เก่ียวกับประวัติศาสตร์ พร้อมค า บรมนาถบพิตร ให้แก่ประชาชน

2. เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความ อธิบายเก่ียวกับงานพระราชพิธี จังหวัดตาก

จงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 2. ได้แสดงออกถึงความจงรัก

และพระมหากษัตริย์ ของจังหวัดตาก (ในรูปแบบ ภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา 

3. เพ่ือน้อมส านึกในพระมหา ดิจิตอลไฟล์) ณ อาคาร และพระมหากษัตริย์

กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาท่ีสุดมิได้ พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ 3. ได้น้อมส านึกในพระมหา

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร อ.เมือง จ.ตาก จ านวน 1 แห่ง กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาท่ีสุด

มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร 2. จัดท าหนังสือจดหมายเหตุ มิได้ ของพระบาทสมเด็จพระ

ประวัติศาสตร์เฉพาะเร่ืองงาน ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ บรมนาถบพิตร

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร ของจังหวัดตาก

เพ่ือบันทึกประวัติศาสตร์น้ีไว้ให้

ประชาชนอนุชนรุ่นหลังได้

ค้นคว้าและเรียนรู้ต่อไป 

ประกอบด้วย
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2.1 หนังสือจดหมายเหตุ จ านวนเล่ม

ส าหรับจัดเก็บไว้ ณ อาคาร

พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ

จ านวน 2 เล่ม

2.2 หนังสือจดหมายเหตุ จ านวนเล่ม

ส าหรับแจกจ่ายหน่วยงาน/

ส่วนราชการจังหวัดตาก

จ านวน 1,000 เล่ม

24 โครงการอุดหนุนวิทยาลัย  - เพ่ือจัดท าพิพิธภัณฑ์เชิงนิเวศ  - สนับสนุนวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 1,500,000 -           -           -           -           จ านวนแห่ง  - ได้สืบทอดและถ่ายทอด กองการศึกษาฯ

โพธิวิชชาลัย (สร้างพิพิธภัณฑ์ ท่ีเป็นต้นแบบกระบวนการพัฒนา สร้างพิพิธภัณฑ์เชิงนิเวศน์ องค์ความรู้ตามวิถีวัฒนธรรม

เชิงนิเวศน์กะเหร่ียงตาก) แหล่งเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชน กะเหร่ียงจังหวัดตาก ชนเผ่าผ่านพิพิธภัณฑ์เชิงนิเวศน์

ชาติพันธ์ุเพ่ือการท่องเท่ียว จ านวน 1 แห่ง ชุมชน และนักท่องเท่ียวมาเท่ียว

จังหวัดตากเพ่ิมมากข้ึน

25 โครงการจัดงานฤดูหนาว 1. เพ่ือส่งเสริมและรักษาจารีต  - จัดกิจกรรมการจัดแสดง  - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1. ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน กองการ

"อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม สาธิตเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม ของจังหวัดตาก ได้รับการ ศึกษาฯ

ของท้องถ่ิน ท้องถ่ินของจังหวัดตาก เผยแพร่และสืบสานไว้

2. เพ่ือการจัดแสดงสาธิตเก่ียวกับ 2. ประชาชนได้จัดการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ภูมิปัญญา สาธิตเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม

ชาวบ้านของชุมชนต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 โครงการจัดงานตากสิน 1. เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จ  - อุดหนุนจังหวัดตาก  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ได้เทิดพระเกียรติสมเด็จ กองการ

มหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก พระเจ้าตากสินมหาราช และ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรม พระเจ้าตากสินมหาราช และ ศึกษาฯ

ประจ าปี พ.ศ. 2560 - 2561 สืบสานประเพณีการจัดงาน ตากสินมหาราชาราชานุสรณ์ 2,000,000  -  -  -  - ไม่น้อยกว่า ประเพณี การจัดงาน

ตากสินมหาราชานุสรณ์ท่ีมีมา จังหวัดตาก ร้อยละ 80 ตากสินมหาราชานุสรณ์ ได้รับ

ประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2562 แต่อดีตถึงปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  - 2,000,000  -  -  - ของเป้าหมาย การสืบสานสู่ชนรุ่นหลัง

๒. เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ 20,000 คน ต่อปี ๒.หน่วยงานต่างๆ เกิดจิต

ประจ าปี พ.ศ. 2562 - 2563 ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชน  -  - 2,000,000  -  - ส านึกในการอนุรักษ์สืบสาน

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

และอนุรักษ์สืบสานประเพณี อันดีงามให้คงอยู่คู่เป็น

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี เอกลักษณ์ของชาว

และภูมิปัญญาท้องถ่ินจังหวัดตาก จังหวัดตาก

 -  - 18,750,300 22,620,000 17,120,000 15,120,000 15,170,000  -  -  -
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผัก 1.เพ่ือลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้และ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.เกษตรกรได้รับความรู้และผลิต กองแผนและ

ปลอดภัยจากสารพิษ 2.เพ่ือให้เกษตรกรผู้ผลิตมีสุขภาพดี ศึกษาดูงานการปลูกพืชผัก ฝึกอบรม/กิจกรรม พืชผักปลอดภัยจากสารพิษเพ่ิมข้ึน งบประมาณ

และผลผลิตท่ีได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปลอดภัยจากสารพิษ ไม่น้อยกว่า

3.เพ่ือสร้างทางเลือกให้กับเกษตรกร จ านวน 300 คน ร้อยละ 80 2.เป็นต้นแบบในการผลิตพืชผัก

ในการสร้างรายได้และสร้างงานจาก  - สนับสนุนเครือข่ายผู้ผลิตและ ของเป้าหมาย ปลอดสารพิษ ให้เกษตรกรท่ีสนใจ

 ฐานทรัพยากรท่ีตนเองมี จ าหน่ายพืชผักปลอดภัยจาก ได้เรียนรู้

 4.เพ่ือส่งเสริมการตลาดและพัฒนา สารพิษ 3.มีสถานท่ีผลิตและจ าหน่าย

บรรจุภัณฑ์ของพืชผักปลอดภัยจาก  - สนับสนุนการตลาดและ พืชผักปลอดสารพิษ

สารพิษ บรรจุภัณฑ์

2 โครงการจัดงานวันเกษตรแฟร์ 1.เพ่ือเผยแพร่ความรู้  วิชาการทางด้าน  - จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 200,000 430,000  -  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม 1.เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กองแผนและ

การเกษตร ให้แก่บุคคลท่ัวไป การสาธิตด้านการเกษตรและ กิจกรรม ระหว่างเกษตรกรและนักวิชาการ งบประมาณ

2.เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มี จัดประกวดการแปรรูปผลผลิต ไม่น้อยกว่า 2.ประชาชน ผู้ประกอบการ 

พ้ืนท่ีแสดงผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตร ร้อยละ 80 ได้ทราบถึงแหล่งผลิตทาง

3.เพ่ือส่งเสริมการตลาด ผลผลิต จ านวน 2 คร้ัง ของเป้าหมาย การเกษตรมากข้ึน

ทางการเกษตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3.เกษตรกรมีแหล่งจ าหน่าย

จ านวน 4,000 คน ผลผลิตทางการเกษตร
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการภูมิปัญญาไทย 1.เพ่ือน้อมน าแนวพระราชด าริของ  - จัดฝึกอบรม จ านวน 100 คน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.เกษตรกรได้สืบสานหลักปณิธาน กองแผนและ

ท านา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ฝึกอบรม ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร งบประมาณ

 ภูมิพลอดุลยเดช ในการใช้พ้ืนท่ีให้เกิด  - สนับสนุนการจัดท าแปลงนา ไม่น้อยกว่า มหาภูมิพลอดุลยเดช  และน้อมน า

ประโยชน์สูงสุดโดยเพ่ิมประสิทธิภาพ เกษตรผสมผสาน ปีละ 10 แปลง ร้อยละ 80 แนวพระราชด าริมาใช้ในการปฏิบัติ

ของการผลิตจากผลผลิตทางการเกษตร - สนับสนุนเคร่ืองจักรกล ของเป้าหมาย 2.เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

โดยใช้แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมค่าน้ ามันเช้ือเพลิง สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติจริง

2.เพ่ือให้เกษตรกรมีสุขภาพดีและ ในการขนย้ายเพ่ือปรับพ้ืนท่ี ในพ้ืนท่ีของตนเองได้ อย่างเป็น

ผลผลิตท่ีได้ปลอดภัยจากสารเคมี แปลงนา จ านวนแปลงนา รูปธรรม เกษตรกรสามารถเพ่ิม

3.เพ่ือเสริมสร้างนวัตกรรมในด้าน  - สนับสนุนปัจจัยการผลิต ท่ีสนับสนุน ประสิทธิภาพทางการเกษตร

แนวคิดและกระบวนการท านารูปแบบ วัสดุ อุปกรณ์ เมล็ดพันธ์ุ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ

ใหม่ท่ีสามารถเพ่ิมรายได้และลดต้นทุน พันธ์ุสัตว์ต่างๆ ในการผลิตและมีรายได้เพ่ิมข้ึน

ได้อย่างชัดเจน  - สนับสนุนการพัฒนาแปรรูป

ผลผลิต และบรรจุภัณฑ์

 - สนับสนุนการตลาด

 - สนับสนุนศูนย์เรียนรู้

ภูมิปัญญาไทย

4 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1.เพ่ือส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใน  - จัดฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.เกษตรกรลดต้นทุนผลิตในภาค กองแผนและ

เพ่ือการเกษตรย่ังยืน ภาคการเกษตร จ านวน 100 คน ฝึกอบรมไม่น้อย การเกษตร งบประมาณ

2.เพ่ือลดต้นทุนการผลิตในภาค กว่าร้อยละ 80 2.เกษตรกรน าปรัชญาเศรษฐกิจ

การเกษตร  ของเป้าหมาย พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน

3.เพ่ือรักษาสภาพดินให้มีความอุดม

สมบูรณ์  
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โครงการ วัตถุประสงค์



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการประกวดแปลงนาสาธิต 1.เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่  - จัดประกวดแปลงนาสาธิตฯ  -  -  -  - 100,000 จ านวนแปลงนา  - เกษตรกรท่ีท าแปลงนาสาธิต กองแผนและ

ภูมิปัญญาไทย ท านา 1 ไร่ ได้เงิน ด้านแนวคิดและกระบวนการท านา ในพ้ืนท่ีจังหวัดตากเพ่ือยกย่อง ท่ีเข้าร่วม ได้รับการเชิดชูเกียรติและมีขวัญ งบประมาณ

1 แสนบาท รูปแบบใหม่ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เชิดชูเกียรติฯ รางวัลชนะเลิศ โครงการ ก าลังใจเพ่ิมข้ึน

2.เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  - มีสถานท่ีส าหรับการเรียนรู้

และให้ก าลังใจแก่เกษตรกรท่ีท า จ านวน 1 รางวัล รองชนะเลิศ และศึกษาดูงานของผู้ท่ีสนใจ

แปลงนาสาธิตฯ ท่ีประสบผลส าเร็จ อันดับ 2 จ านวน 1 รางวัล และ

รางวัลชมเชย จ านวน 10 รางวัล

6 โครงการจัดท าเอกสารคู่มือเกษตร  - เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร  - จัดท าเอกสารคู่มือ 100,000  -  -  -  - จ านวนรูปเล่ม  - เกษตรกร/ประชาชนได้รับ กองแผนและ

ปลอดภัย ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพ่ือเผยแพร่ ความรู้เร่ืองเกษตรปลอดภัย งบประมาณ

ให้กับเกษตรกร/ประชาชน เพ่ิมข้ึน

ผู้สนใจ จ านวน 2,000 เล่ม

7 โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้าน 1. เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ  - เกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก  - 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. เกษตรกรสามารถน าความรู้ กองแผนและ

การประมงและการแปรรูปอาหาร เพาะเล้ียงสัตว์น้ ากับเกษตรกร จ านวน 70 คน ฝึกอบรม ท่ีได้รับไปประยุกต์ในด้านการ งบประมาณ

2. เพ่ือพัฒนาอาชีพและส่งเสริม ไม่น้อยกว่า ประมงได้

ให้รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายอาชีพ ร้อยละ 80 2. เกษตรกรมีการพัฒนาอาชีพ

ด้านการประมง ของเป้าหมาย และสามารถรวมกลุ่มเป็นเครือ

3. เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้จาก ข่ายสร้างความเข้มแข้งให้กับ

การประมงเพ่ิมข้ึน ผ่านการเพ่ิม ชุมชน

มูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูป 3. เกษตรกรมีรายได้จากการ

4. เพ่ือให้เกษตรกรรู้จักวิธีการ ประมงเพ่ิมข้ึน

แปรรูปอาหาร ถูกต้องตามหลัก 4. เกษตรกรรู้จักวิธีการแปรรูป

โภชนาการ อาหาร ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการอุดหนุนการจัดงาน 1. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  - อุดหนุนการจัดงาน 150,000 150,000 150,000  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ประชาชน ผู้ประกอบการ กองแผนและ

วันเกษตรพบพระ แหล่งผลิตผลผลิตทางการเกษตร วันเกษตรพบพระ กิจกรรม ได้ทราบถึงแหล่งผลิตผลผลิต งบประมาณ

2. ส่งเสริมด้านการตลาดแก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ทางการเกษตรมากข้ึน 

เกษตรกร จ านวน 2,000 คน ร้อยละ 80 2. เกษตรกรมีแหล่งจ าหน่าย

3. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทาง ของเป้าหมาย ผลผลิตทางการเกษตรมากข้ึน 

วิชาการแผนใหม่และเทคโนโลยี และสามารถตกลงราคา

สมัยใหม่สู่เกษตรกร ซ้ือขายได้โดยตรงกับผู้บริโภค 

นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ

9 โครงการจัดงานวันเกษตรแฟร์ 1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ วิชาการ - อุดหนุนการจัดงาน -           - 200,000 - - จ านวนผู้เข้าร่วม 1. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กองแผนและ

อ าเภอวังเจ้า ทางด้านการเกษตรให้แก่ วันเกษตรแฟร์อ าเภอวังเจ้า กิจกรรม ระหว่างเกษตรกรและนักวิชาการ งบประมาณ

ประชาชนท่ัวไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2. ประชาชน ผู้ประกอบการ

2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ จ านวน 1,200 คน ร้อยละ 80 ได้ทราบถึงแหล่งผลิตทาง

เกษตรกรได้มีพ้ืนท่ีแสดงผลผลิต ของเป้าหมาย การเกษตรมากข้ึน

ทางการเกษตร 3. เกษตรกรมีแหล่งจ าหน่าย

3. เพ่ือส่งเสริมการตลาด ผลผลิตทางการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตร

10 โครงการประกวดศูนย์บริการและ  - เพ่ือเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน - สนับสนุนการประกวดศูนย์ 24,000 -           -           -           -           จ านวนคร้ัง/ 1. มีศูนย์บริการฯ ท่ีมีศักยภาพ กองแผนและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี กิจกรรม ด้านความรู้และเทคโนโลยี งบประมาณ

ประจ าต าบล ในระดับต าบล ให้กับเกษตรกร การเกษตรประจ าต าบล 2. มีศักยภาพด้านการจัดท า

จังหวัดตาก ฐานข้อมูลของ อปท.

 -  - 1,274,000 1,530,000 1,300,000 950,000 1,050,000  -  -  -
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็น  - เพ่ือให้ผู้พิการหรือผู้ท่ีจ าเป็นต้อง  - สมทบงบประมาณกับส านัก 1,000,000 1,000,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกลุ่ม  - ผู้ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟู กองกิจการ

ต่อสุขภาพ ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้รับบริการ หลักประกันสุขภาพและด าเนิน เป้าหมายท่ีได้รับ สมรรถภาพได้รับบริการเพ่ิม สภาฯ

มากข้ึน งานตามข้อตกลง บริการ ๘๐% และครอบคลุมมากข้ึน

ของเป้าหมาย

ท้ังหมด

 -  - 1,000,000 1,000,000 100,000 100,000 100,000  -  -  -
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2.5 แผนงานงบกลาง

โครงการ วัตถุประสงค์

รวม  1  โครงการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 1. เพ่ือจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนา 1.จัดประชุมคณะกรรมการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะเวลา  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กองแผนและ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ท้องถ่ิน ของ อบจ.ตาก เป็นกรอบ เก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนา แล้วเสร็จ มีแผนพัฒนาท้องถ่ิน และแผน งบประมาณ

ในการก าหนดทิศทางการพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบฯ การด าเนินงาน ส าหรับเป็นเคร่ืองมือ

ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาฯ ในการแก้ไขปัญหาความต้องการ

ได้อย่างเท่าทันกับการเปล่ียนแปลง 2.จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาท้องถ่ิน จ านวนเล่ม ของประชาชนได้อย่างแท้จริง

สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ อบจ.ตาก (ท่ีเพ่ิมเติมหรือ

สนองตอบความต้องการของประชาชน เปล่ียนแปลง) 

ในจังหวัดตาก จ านวน 100 เล่ม ต่อคร้ัง 

2.เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงาน 3.จัดท ารูปเล่มแผนการด าเนินงาน จ านวนเล่ม

ซ่ึงแสดงรายละเอียดแผนงาน/ ประจ าปีงบประมาณ อบจ.ตาก 

โครงการพัฒนา และกิจกรรม และแผนการด าเนินงาน เพ่ิมเติม 

ท่ีจะด าเนินการ จ านวน 100 เล่ม ต่อคร้ัง

2 โครงการติดตามและประเมินผล 1.เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการ 1.ด าเนินการติดตามและประเมินผล 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง 1.ทราบผลการประเมินความ กองแผนและ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์การบริหาร ปฏิบัติงาน ด าเนินงานตามแผนพัฒนา การด าเนินการ จ านวน 4 คร้ัง ท่ีด าเนินการ พึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อ งบประมาณ

ส่วนจังหวัดตาก อบจ.ตาก 2.ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ติดตามฯ การบริการของ อบจ. ตาก

2.เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ ในจังหวัดตากท่ีมีต่อการด าเนินงาน 2.ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ ของ อบจ.ตาก จ านวน 1 คร้ัง และสามารถน ามาเป็นแนวทางในการ

ของ อบจ.ตาก พัฒนาการให้บริการของ อบจ.ตาก
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ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความม่ันคงชายแดนและความสงบเรียบร้อยยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 5 การบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคมรักษาความสงบเรียบร้อย     
 

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

โครงการ วัตถุประสงค์

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการประสานการจัดท า 1.เพ่ือจัดท า/ทบทวนยุทธศาสตร์ 1.จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะเวลา 1.มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ กองแผนและ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน จังหวัดตาก การพัฒนาของ อปท. ในเขต ของ อปท.ในเขตจังหวัดตาก แล้วเสร็จ อปท. ในขเตจังหวัดตากส าหรับเป็น งบประมาณ

จังหวัดตาก 2.จัดประชุมคณะกรรมการ ตามระเบียบฯ แนวทางในการด าเนินการร่วมกัน

2.เพ่ือบูรณาการโครงการของ อปท. ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน ระหว่าง อปท.ในเขตจังหวัดตาก

ในเขตจังหวัดตาก ระดับจังหวัด 2.โครงการของ อปท. ในเขต

3.เพ่ือตอบสนองความต้องการของ จังหวัดตาก ได้รับพิจารณาบูรณาการ

ประชาชนและสอดคล้องกับ จากคณะกรรมการประสานแผนฯ

แผนพัฒนาระดับต่างๆ อย่างรอบด้าน

4.เพ่ือให้มีข้อมูลของ อปท. มาใช้ 3.มีข้อมูลของ อปท. มาใช้ประโยชน์

ประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนา ในการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

ของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก ส่ีปี ของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก

4 โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย1.เพ่ือประสานการปฏิบัติงาน 1.บริหารจัดการศูนย์เครือข่าย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกิจกรรม  - สามารถบริหารจัดการศูนย์ กองแผนและ

เพ่ือแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ส าหรับเป็นศูนย์เครือข่ายเพ่ือ ท่ีด าเนินการ เครือข่ายส าหรับเป็นศูนย์เครือข่าย งบประมาณ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน ของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมี เพ่ือแก้ไขปัญหา และส่งเสริม

(Clinic Center) ของประชาชนและการพัฒนาท้องถ่ิน ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 2.เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ และ 2.แสวงหาแนวทางการให้ความรู้

เสริมสร้างความรู้แก่ทุกภาคส่วน ท่ีมีความจ าเป็นในการแก้ไข

ท่ีก่ียวข้องในจังหวัดตาก ปัญหาของประชาชนในพ้ืนท่ี

จังหวัดตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  - เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ  - จัดท ากิจกรรมส่งเสริมประชา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนคร้ัง  - นักเรียน นักศึกษาและประชาชน กองกิจการ

เก่ียวกับการปกครองระบอบ ธิปไตย เช่น การรณรงค์ ประชา ในการจัดกิจกรรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ สภาฯ

ประชาธิปไตย สัมพันธ์กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ ประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้องและ

การปกครองระบอบประชาธิปไตย จังหวัดตากมีแนวทางการส่งเสริม

การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ ประชาธิปไตย

เก่ียวกับการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย จ านวน 2 คร้ัง

6 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การ  - ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กองกิจการ

การปฏิบัติงาน อบจ.ตาก บริหารส่วนจังหวัดตาก มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน อบจ.ตาก ให้กับ ฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง สภาฯ

เน่ืองจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่น้อยกว่า มีประสิทธิภาพ

และเจ้าหน้าท่ี มีการประสานงาน และเจ้าหน้าท่ี อบจ.ตาก ร้อยละ 80

และก าหนดทิศทางการปฏิบัติงาน จ านวน 100 คน ของเป้าหมาย

ไปในทิศทางเดียวกัน

7 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ือพัฒนาศักยภาพงานกิจการสภา  - ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - งานกิจการสภาองค์การบริหาร กองกิจการ

งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้มี งานกิจการสภาฯ ให้กับ ฝึกอบรม ส่วนจังหวัดตาก สามารถปฏิบัติงาน สภาฯ

จังหวัดตาก ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ไม่น้อยกว่า ได้อย่างประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม

และรวดเร็ว เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ร้อยละ 80 ระเบียบ และรวดเร็ว

คณะผู้บริหาร และและเจ้าหน้าท่ี ของเป้าหมาย

ท่ีเก่ียวข้องกับงานกิจการสภาฯ

จ านวน 150 คน 
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งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ  - เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทาง  - ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน กองกิจการ

บทบาทสภาท้องถ่ินในจังหวัดตาก การด าเนินงานร่วมกันของสภาท้องถ่ิน บทบาทสภาท้องถ่ินในจังหวัดตาก ฝึกอบรม จังหวัดตาก มีนโยบายและมุ่งเน้น สภาฯ

ในจังหวัดตาก ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่น้อยกว่า การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน

ในจังหวัดตาก จ านวน  500 คน ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย

9 โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารและ  - เพ่ือให้การจัดการเลือกต้ังผู้บริหาร  - จัดการเลือกต้ังผู้บริหาร และ 35,000,000 35,000,000 35,000,000 200,000 200,000 จ านวนผู้มีสิทธิ  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กองกิจการ

สภาชิกสภาองค์การบริหารส่วน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน เลือกต้ังมาใช้ มีผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ สภาฯ

จังหวัดตาก จังหวัดตากเป็นไปตามท่ีระเบียบ จังหวัดตาก สิทธิเลือกต้ัง บริหารส่วนจังหวัดตาก ครบตาม

กฎหมายก าหนด   ไม่น้อยกว่า จ านวนท่ีกฎหมายก าหนด

ร้อยละ 70

10 โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์  - เพ่ือรณรงค์ เชิญชวนประชาชน  - จัดกิจกรรม หรือท าป้าย ส่ือ 100,000 100,000      100,000      100,000      100,000      จ านวนกิจกรรม  - ประชาชนสนใจ และต่ืนตัว กองกิจการ

การเลือกต้ังฯ ให้มีส่วนร่วมในการเลือกต้ังฯ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ ท่ีด าเนินการ ในการไปใช้สิทธลงคะแนนเลือกต้ัง สภาฯ

เลือกต้ังฯ จ านวน 3 กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวน

ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง

11 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ ลูกจ้าง 1.เพ่ือให้บุคลากรท่ีได้รับการบรรจุ  - ให้ความรู้แก่ข้าราชการและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.บุคลากรท่ีได้รับการบรรจุและ กองการ

และพนักงานจ้าง ของ อบจ.ตาก และแต่งต้ังใหม่ทราบถึงนโยบาย พนักงาน จ้าง อบจ.ตาก  ท่ีได้รับ ฝึกอบรม แต่งต้ังใหม่ได้ทราบถึงนโยบาย เจ้าหน้าท่ี

การบริหารงานของ อบจ.ตาก การบรรจุ และแต่งต้ังใหม่ ไม่น้อยกว่า การบริหารงานของ อบจ.ตาก

และขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือผู้สังเกตการณ์ ร้อยละ 80 และขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2.เพ่ือให้บุคลากรท่ีได้รับการบรรจุ จ านวน 30 คน ของเป้าหมาย 2.บุคลากรท่ีได้รับการบรรจุและ

และแต่งต้ังใหม่ทราบถึงกฎ ระเบียบ แต่งต้ังใหม่ทราบถึงกฎ ระเบียบ

ข้อบังคับ วินัย ของข้าราชการ ข้อบังคับ วินัยของข้าราชการ

ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
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3.เพ่ือส่งเสริมด้านคุณธรรม 3.บุคลากร อบจ.ตาก มีคุณธรรม

จริยธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็ง จริยธรรม มีความเข้มแข็งใน

ในการป้องกันการปราบปรามการ การป้องกันและปราบปราม

ทุจริตภาครัฐ การทุจริตภาครัฐมากข้ึน

12 โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม และ 1.เพ่ือให้บุคลากร อบจ.ตาก มีจิต  - ฝึกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.บุคลากรอบจ.ตาก มีจิตส านึก กองการ

จริยธรรม ของบุคลากร อบจ.ตาก ส านึก ค่านิยม ความประพฤติ และผู้สังเกตการณ์ ฝึกอบรม ค่านิยม ความประพฤติ คุณธรรม เจ้าหน้าท่ี

คุณธรรม จริยธรรมท่ีดี ต่อองค์กร จ านวน 100 คน ไม่น้อยกว่า จริยธรรมท่ีดี ต่อองค์กรหรือ

หรือหน่วยงานภาครัฐ น าสู่การ ร้อยละ 80 หน่วยงานภาครัฐ น าสู่การป้อง

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของเป้าหมาย กันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ภาครัฐ 2.บุคลากรอบจ.ตากได้รับความ

2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ รู้ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับ

ความรู้แนวคิดและวิธีการปฏิบัติ การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย

เก่ียวกับการพัฒนาสมรรถภาพ และจิตใจ ตลอดจนสามารถน าไปใช้

ทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจน ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้

สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต อย่างเหมาะสมและต่อเน่ืองมากข้ึน

ประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 3.บุคลากร อบจ.ตากมีความ

และต่อเน่ือง สัมพันธ์อันดีมากข้ึน

3.เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี

ของบุคลากร อบจ.ตาก
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ 1.เพ่ือให้ข้าราชการ อบจ.ตาก มีความรู้  - ฝึกอบรมข้าราชการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ข้าราชการ อบจ.ตาก มีความรู้ กองการ

การปฏิบัติงานของข้าราชการ ความช านาญเพ่ิมมากข้ึน และพัฒนา และผู้สังเกตการณ์ ฝึกอบรม ความช านาญเพ่ิมมากข้ึน และได้ เจ้าหน้าท่ี

อบจ.ตาก ตนเองไปสู่ความก้าวหน้า จ านวน 100 คน ไม่น้อยกว่า พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน

2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของข้าราชการ ร้อยละ 80 2.ข้าราชการ อบจ.ตาก มีสมรรถนะ

อบจ.ตาก ให้มีสมรรถนะสูง พร้อมต่อ ของเป้าหมาย สูงเพ่ิมข้ึน พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง

การเปล่ียนแปลงและสร้างผลงาน และสร้างผลงานได้อย่างมี

ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

3.เพ่ือให้ข้าราชการ อบจ.ตาก 3.ข้าราชการ อบจ.ตาก ทุกระดับ

ทุกระดับ มีทัศนคติท่ีดี ทุ่มเท มีทัศนคติท่ีดี ทุ่มเท และเสียสละ

และเสียสละเพ่ือองค์กร เพ่ือ อบจ.ตาก

4.เพ่ือท าให้การปฏิบัติงาน 4.การปฏิบัติงานของข้าราชการ

ของข้าราชการ อบจ.ตาก อบจ.ตาก มีประสิทธิภาพและมี

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสิทธิผล

14 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ 1.เพ่ือให้พนักงานจ้าง อบจ.ตาก  - ฝึกอบรมพนักงานจ้าง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.พนักงานจ้าง อบจ.ตาก มีความรู้ กองการ

การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง มีความรู้ ความช านาญเพ่ิมมากข้ึน และผู้สังเกตการณ์ ฝึกอบรม ความช านาญเพ่ิมมากข้ึน และได้ เจ้าหน้าท่ี

อบจ.ตาก และพัฒนาตนเองไปสู่ความก้าวหน้า จ านวน 170 คน ไม่น้อยกว่า พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน

2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพนักงานจ้าง ร้อยละ 80 2.พนักงานจ้าง อบจ.ตาก มี

อบจ.ตาก ให้มีสมรรถนะสูง ของเป้าหมาย สมรรถนะสูงเพ่ิมข้ึน พร้อมต่อ

พร้อมต่อการเปล่ียนแปลงและ การเปล่ียนแปลงและสร้างผลงาน

สร้างผลงานท่ีมีคุณภาพและ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3.เพ่ือให้พนักงานจ้าง อบจ.ตาก 3.พนักงานจ้าง อบจ.ตาก ทุกระดับ

ทุกระดับ มีทัศนคติท่ีดี ทุ่มเท มีทัศนคติท่ีดี ทุ่มเท และเสียสละ

และเสียสละเพ่ือองค์กร เพ่ือ อบจ.ตาก

4.เพ่ือท าให้การปฏิบัติงาน 4.การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

ของพนักงานจ้าง อบจ.ตาก อบจ.ตาก มีประสิทธิภาพและมี

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสิทธิผล

15 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ 1.เพ่ือให้บุคลากร อบจ.ตาก มีความรู้  - ฝึกอบรมผู้บริหาร คณะผู้บริหาร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.บุคลากร อบจ.ตาก มีความรู้ กองการ

และทักษะด้านการปฏิบัติงานของ และทักษะในการบริหารงาน รวมท้ัง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ฝึกอบรม และทักษะในการบริหารงานรวมท้ัง เจ้าหน้าท่ี

บุคลากร อบจ.ตาก เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์โดย อบจ.ตาก และผู้สังเกตการณ์ ไม่น้อยกว่า เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์

การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี จ านวน 200 คน ต่อปี ร้อยละ 80 มากย่ิงข้ึน

2.เพ่ือเป็นการเปิดโลกทัศน์ของ  - ทัศนศึกษาดูงาน ของเป้าหมาย 2.เป็นการเปิดโลกทัศน์ของ

บุคลากร อบจ.ตาก ให้มีวิสัยทัศน์ จ านวน 100 คน บุคลากร อบจ.ตาก และมีวิสัยทัศน์

กว้างไกล กว้างไกลย่ิงข้ึน

3.เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 3.บุคลากร อบจ.ตาก ทราบถึง

ของราษฎรนอกพ้ืนท่ี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของราษฎร

นอกพ้ืนท่ี

16 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ 1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจ  - ฝึกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึง กองการ

การพูดในท่ีชุมชน ถึงเร่ืองพ้ืนฐานการพูดในท่ีชุมชน และผู้สังเกตการณ์ ฝึกอบรม พ้ืนฐานการพูดในท่ีชุมชน เจ้าหน้าท่ี

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจ จ านวน 50 คน ไม่น้อยกว่า 2.ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึง

ถึงความหมายและข้ันตอนในการ ร้อยละ 80 ความหมายและข้ันตอนการพูดเพ่ือ

เตรียมการพูดเพ่ือการน าเสนอใน ของเป้าหมาย การน าเสนอในท่ีชุมชนอย่างมี

ท่ีชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
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3.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ 3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ

รับเทคนิคการพูดอย่างมีประสิทธิ เทคนิคการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพในรูปแบบต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ

4.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มี 4.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการฝึก

โอกาสในการฝึกทักษะในการพูด ทักษะการพูดในท่ีชุมชนอย่าง

ในท่ีชุมชนอย่างเช่ียวชาญ เช่ียวชาญ

17 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร 1.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.บุคลากร อบจ.ตาก ได้น าความรู้ กองการ

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ด้านระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวข้อง และผู้สังเกตการณ์ ฝึกอบรม ระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องกับ เจ้าหน้าท่ี

และพนักงานจ้าง ของ อบจ.ตาก กับ อบจ. ให้กับบุคลากร อบจ.ตาก จ านวน 250 คน ไม่น้อยกว่า อบจ. มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

2.เพ่ือให้บุคลากร อบจ.ตาก ร้อยละ 80 2. บุคลากร อบจ.ตาก มีวินัยในการ

มีวินัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง ของเป้าหมาย ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม

ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ระเบียบ กฎหมาย ท าให้เกิดการ

ป้องกันความผิดพลาดอันเกิด ผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยลง

จากการปฏิบัติงาน 3.การบริหารราชการมีประสิทธิ

3.เพ่ือน าองค์กรสู่การบริหาร ภาพ คุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ

ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ขององค์กร และเกิดประโยชน์สูงสุด

คุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธ์ิ ต่อภารกิจ ต่อประชาชนมากย่ิงข้ึน

ขององค์กร และเพ่ือประโยชน์ 4.ท าให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน

สูงสุดของประชาชน ของบุคลากร อบจ.ตาก 

4.เพ่ือติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ตาก 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1.เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และ  - ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. บุคลากรใน อบจ.ตาก มีความรู้ ส านักปลัดฯ

ตามหลักกิจการบ้านเมืองท่ีดี ทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง ฝึกอบรม และทักษะในการปฏิบัติงานตาม

การปฏิบัติงานขององค์กรท้ัง 48 พนักงานจ้าง อบจ.ตาก ไม่น้อยกว่า มาตรฐานขององค์กร

มาตรฐาน และด้านอ่ืนๆ จ านวน 50 คน ร้อยละ 80 2.มีระบบเตือนและป้องกันการ

2.เพ่ือสร้างระบบเตือนและป้องกันการ ของเป้าหมาย ทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจน

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการ การสร้างความโปร่งใสในการ

สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บริหารงานและการปฏิบัติราชการ

และการปฏิบัติราชการ 3.ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

3.เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่ข้าราชการ และประชาชนท่ัวไป มีจิตส านึก

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และประชาชนท่ัวไป ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี 

ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี และ และตระหนักถึงความส าคัญของ

ตระหนักถึงความส าคัญของภัยจากการ ภัยจากการทุจริตและประพฤติ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ มิชอบ

19 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา  - เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  - จัดฝึกอบรมเก่ียวกับเทคโนโลยี 100,000 100,000 100,000  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ส านักปลัด

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและการส่ือสารให้แก่ ฝึกอบรม และทักษะการใช้เทคโนโลยีสาร

ส าหรับการท างาน และการส่ือสารในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ไม่น้อยกว่า สนเทศและการส่ือสารในการ

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ร้อยละ 80 ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง ของเป้าหมาย

จ านวน 60 คน 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง 1.เพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่าง 1.จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบ 456,000 456,000 456,000 456,000 456,000 จ านวนคร้ัง  - ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ ส านักปลัดฯ

สถานีวิทยุ บุคคลกับหน่วยงาน ประชาชนทางสถานีวิทยุ สวท.ตาก ในการ ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม ผลงาน

2.เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล และ สวท.แม่สอดทุกวันจันทร์ถึง จัดรายการ ของ อบจ.ตาก ก่อนการด าเนินการ 

ทันต่อเหตุการณ์ วันเสาร์ เวลา 10.00 - 10.30 น. ระหว่างด าเนินการ และด าเนินการ

3.เพ่ือให้ประชาชนเกิดทัศนคติท่ีดี วันละ 30 นาที แล้วเสร็จ ทันต่อเหตุการณ์

ต่อ อปท. 2.จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบ ในสภาพปัจจุบัน

ประชาชนทางสถานีวิทยุ อสมท.ตาก

ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 10.00

ถึง 10.30 น.วันละ 30 นาที

21 โครงการจัดท าวารสาร อบจ.ตาก  - เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร/ผลงาน  - จัดจ้างผลิตวารสาร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนฉบับ  - ประชาชนได้รับทราบผลการ ส านักปลัดฯ

และกิจกรรม ของ อบจ.ตาก จ านวน 4 ฉบับ ท่ีจัดพิมพ์ ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลง

ในแต่ละเดือน ไว้ต่อสภา อบจ.ตาก

22 โครงการจัดท าแผ่นพับข่าว  - เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร  - จัดจ้างผลิตแผ่นพับ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนฉบับ  - ประชาชนจังหวัดตาก ได้รับทราบ ส านักปลัดฯ

ความเคล่ือนไหว อบจ.ตาก ความเคล่ือนไหวของ อบจ.ตาก จ านวน 4 ฉบับ ท่ีจัดพิมพ์ ข้อมูลความเคล่ือนไหวของอบจ.ตาก

ในรูปแบบแผ่นพับ ท้ังก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ 

และหลังด าเนินการ

23 โครงการจัดท าหนังสือรายงานผล  - เพ่ือเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานตาม  - จัดจ้างผลิตหนังสือรายงานผล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเล่ม  - ประชาชนได้รับทราบผลการ ส านักปลัดฯ

การปฏิบัติงานประจ าปี นโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภา อบจ.ตาก การปฏิบัติงานประจ าปี ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลง

ให้ประชาชนได้รับทราบ งบประมาณ จ านวน 600 เล่ม ไว้ต่อสภา อบจ.ตาก
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

24 โครงการจัดท าคู่มือแนะน า อบจ.ตาก 1.เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย  - จัดจ้างหนังสือคู่มือแนะน า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเล่ม 1.ประชาชนท่ัวไปทราบนโยบาย ส านักปลัดฯ

แผนงานและอ านาจหน้าท่ีของ อบจ.ตาก อบจ.ตาก จ านวน 7,000 เล่ม แผนงาน และอ านาจหน้าท่ีของ

2.เพ่ือเผยแพร่ข้ันตอนการติดต่อ อบจ.ตาก

ราชการต่างๆ กับ อบจ.ตาก 2.ทราบข้ันตอนการติดต่อราชการ

3.เพ่ือเผยแพร่บทบาทในการพัฒนา ต่างๆ กับ อบจ.ตาก 

ท้องถ่ินและนโยบายของผู้บริหาร 3.ทราบบทบาทในการพัฒนาท้องถ่ิน

ระหว่างปี 2561 - 2564 ไปสู่ และนโยบายของผู้บริหาร ระหว่างปี

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ 2561 - 2564 ไปสู่หน่วยงาน

ประชาชนท่ัวไป ภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป

25 โครงการจัดท าส่ือวีดีทัศน์บรรยายสรุป 1.เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปเข้าใจใน  - จัดจ้างผลิตส่ือวีดีทัศน์บรรยาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง 1.ประชาชนท่ัวไปเข้าใจในอ านาจ ส านักปลัดฯ

อ านาจหน้าท่ี กิจกรรม ข่าวสาร สรุปผลการด าเนินงานของ หน้าท่ี กิจกรรมข่าวสาร ผลงาน

ผลงานของ อบจ.ตาก อบจ.ตาก จ านวน 1 คร้ัง  อบจ.ตาก

2.เพ่ือให้ประชาชนมีและทัศนคติท่ีดีต่อ 2.ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีต่อ อปท.

อปท.ให้ความร่วมมือในการพัฒนา และให้ความร่วมมือนการพัฒนา

ท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ ใท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ

26 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1.เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานนโยบาย  - จัดจ้างติดต้ังป้ายคัตเอาท์กิจกรรม 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จ านวนป้าย 1.กิจกรรมผลงานของ อบจ.ตาก ส านักปลัดฯ

(คัตเอาท์) 9 ด้าน ของนายก อบจ.ตาก ผลงานตามนโยบายของ ท่ีจัดท า อย่างท่ัวถึง

2.เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ นายก อบจ.ตาก วันส าคัญของ 2.ประชาชนรับทราบการมีส่วนร่วม

อบจ.ตาก ประเทศท่ีประกาศตามสถานการณ์ ในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถ่ิน

3.เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีไทยในท้องถ่ิน ของรัฐบาลและยังเป็นการอนุรักษ์ 3.ประชาชนได้รับทราบว่าอบจ.ตาก

ให้บุคคลท่ัวไปรับทราบ ประเพณีไทยในท้องถ่ินทุกอ าเภอ ให้ความส าคัญกับวันส าคัญของ

จ านวน 144 ป้าย ประเทศตามนโยบายรัฐบาล
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ รับ-ส่ง  - พัฒนาระบบสารสนเทศบริหาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนระบบ 1.การรับ-ส่งเอกสารราชการ  ส านักปลัดฯ

บริหารจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์ เอกสารหนังสือต่างๆ ของงานระบบ จัดการเอกสารแบบรวมศูนย์ สามารถตรวจสอบการรับ-ส่งเอกสาร

สารบรรณ ได้ง่ายและสะดวก  อีกท้ัง จ านวน 1 ระบบ ได้โดยใช้โปรแกรมสามารถตรวจ

ช่วยลดเวลา และลดข้ันตอนการ  - ต่ออายุทะเบียนช่ือโดเมน จ านวนคร้ัง สอบและแจ้งเตือน พร้อมสรุป

ท างานท่ีซ้ าซ้อน ลดปริมาณการใช้ www.intra-takpao.com รายงานการรับ-ส่งเอกสาร

กระดาษ ท าให้ลดค่าใช้จ่าย และ และเช่าพ้ืนท่ี Website Application                     2.สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน

สามารถติดตามเอกสารและการท า ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเอกสาร

ส าเนาของานต่างๆ ได้ ปีละ 1 คร้ัง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

2. เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม 3.มีการจัดเก็บเอกสาร และการ

นโยบายรัฐบาลโดยพัฒนาระบบงาน สืบค้นเอกสารอ่ยางเป็นระบบและ

เข้าสู่การบริหารงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดการสูญหายของเอกสารทาง

ภายใต้นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ราชการ

และเพ่ือสอดคล้องกับระบบราชการใน

28 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์  - เพ่ือปรับปรุงรูปลักษณ์ของเว็บไซด์  - จัดจ้างลงระบบปฏิบัติการและ 100,000 100,000 100,000  - 100,000 จ านวนผู้เข้าชม  - ท าให้เว็บไซต์มีรูปแบบท่ีทันสมัย ส านักปลัดฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้ทันสมัยง่ายต่อการน าไปใช้งานและ จัดท าเว็บไซด์ อบจ.ตาก เวบไซต์ และง่ายต่อประชาชนท่ีเข้ามา

ข้อมูลทันเหตุการณ์มากข้ึน และเพ่ิม ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 100,000 คน ไม่น้อยกว่า ศึกษาข้อมูลได้มากข้ึน  และ

ช่องทางให้ประชาชนมีส่วนรวมในการ ร้อยละ 60 ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง

แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์

29 โครงการให้บริการ WIFI ภายใน  - เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการให้  - จ้างเหมาปรับปรุงและติดต้ัง  -  -  -  - 1,200,000 โครงการ  - ประชาชนสามารถใช้ (WiFi) ส านักปลัดฯ

อาคารส านักงาน อบจ.ตาก บริการอินเตอร์เน็ทไร้สาย (WiFi) ระบบอินเตอร์เน็ทไร้สาย (WiFi) แล้วเสร็จ ครอบคลุม ในส านักงาน อบจ.ตาก

และสนามกีฬา อบจ.ตาก ในเขตความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก ให้ครอบคลุม ส านักงาน อบจ.ตาก และสนามกีฬา อบจ.ตาก

และสนามกีฬา อบจ.ตาก
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

30 โครงการจ้างท่ีปรึกษาส ารวจ 1.เพ่ือด าเนินการส ารวจการปฏิบัติงานของ  - ส ารวจความพึงพอใจของ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผลการ 1.ผลส ารวจความพึงพอใจของ ส านักปลัดฯ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ องค์กรด้านบริการของ อบจ.ตากในการ ประชาชนต่อกิจกรรมหรือ ส ารวจฯ ผู้รับบริการของ อบจ.ตาก ในการ

อบจ.ตาก ก าหนดประโยชน์ตอบแทนกรณีพิเศษ โครงการท่ีเป็นการบริการและ เพ่ิมข้ึน ก าหนดประโยชน์ตอบแทนกรณีพิเศษ

2. เพ่ือได้ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 2.น าผลส ารวจฯ เสนอต่อคณะ

บริการท่ีได้เสนอต่อคณะอนุกรรมการประเมิน ของ อบจ.ตาก กรรมการประเมินประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

3. เพ่ือน าผลส ารวจความพึงพอใจของผู้รับ 3.น าผลส ารวจฯ มาเป็นแนวทางในการ

บริการมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร พัฒนาองค์กร และการให้บริการสาธารณะ

และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ท่ีเหมาะสมกับประชาชน

31 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม  - เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร 1. ปรับปรุงส านักงานองค์การ 2,000,000  -  -  -  - โครงการ  - ส านักงานองค์การบริหารส่วน ส านักปลัดฯ

ส านักงานองค์การบริหารส่วน ส านักงานองค์การบริหารส่วน บริหารส่วนจังหวัดตาก ดังน้ี แล้วเสร็จ จังหวัดตาก ได้รับการปรับปรุง

จังหวัดตาก จังหวัดตากให้มีสภาพดีข้ึน 1.1 เปล่ียนราวระเบียงและทาสี ซ่อมแซม ให้มีสภาพท่ีดีข้ึน

1.2 ทาสีภายนอกอาคารส านักงาน

1.3 ซ่อมแซมอาคารป้อมยาม

และปรับปรุงซุ้มทางเข้า

ส านักงาน อบจ.ตาก

1.4 ซ่อมแซมห้องประชุมใหญ่

ห้องประชุม Warroom ห้องรับรอง 

ห้องน้ า อาคารนิติบัญญัติ

1.5 ซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน/

อาคารผู้บริหาร และอาคาร

ปฏิบัติการ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1.6 ต่อเติม/ปรับปรุงหลังคา

พร้อมตาข่ายกันนก อาคารนิติ

บัญญัติ และอาคารปฏิบัติการ

1.7 ปรับปรุงระบบระบายน้ า

ออกจากอาคาร และงานอ่ืนๆ

2. ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา  -  -  - 2,000,000  -

32 โครงการศูนย์รวมกล้องวงจรปิด 1. เพ่ือเป็นศูนย์เช่ือมโยงภาพและ  - จ้างเหมาปรับปรุงและติดต้ัง  -  -  -  - 2,500,000 จ านวนกล้อง 1.มีศูนย์รวมกล้องวงจรปิดท่ี ส านักปลัดฯ

(CCTV) อบจ.ตาก ควบคุมกล้องวงจรปิดในเขตความ ระบบกล้องวงจรปิดแบบรวมศูนย์ วงจรปิด สามารถดูภาพได้ทุกจุดในเขต

รับผิดชอบของ อบจ.ตาก ความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก

2. เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังภัยและดูแล 2.มีการป้องกันเชิงรุกในการเฝ้า

รักษาทรัพย์สินของ อบจ.ตาก ระวังภัยและดูแลรักษาทรัพย์สิน

ของ อบจ.ตาก

33 โครงการก่อสร้างห้องอาหาร  - เพ่ือก่อสร้างห้องอาหารและห้องเก็บ  - ก่อสร้างอาคารคอนกรีต  -  -  - 2,550,000  - จ านวนหลัง  - มีห้องอาหารและห้องเก็บ ส านักปลัดฯ

และห้องเก็บวัสดุ วัสดุ เสริมเหล็ก 1 ช้ัน ขนาด วัสดุ เพ่ือรองรับผู้เข้ารับการ

10x20 เมตร จ านวน 1 หลัง อบรม ณ อบจ.ตาก

34 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์  - เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีจอดรถยนต์ส าหรับ  - โรงจอดรถยนต์บริเวณ -  - 800,000 1,350,000 400,000 จ านวนแห่ง  - มีโรงจอดรถยนต์รองรับ ส านักปลัดฯ

ส านักงานองค์การบริหารส่วน ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ส านักงานองค์การบริหารส่วน ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

จังหวัดตาก จังหวัดตาก จ านวน 3 แห่ง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติใน ๑. การติดต้ังมิเตอร์ประปา 30,000 โครงการ 1. บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดฯ

และก่อสร้างศูนย์บริการร่วม โอกาสมหามงคลพระราช และวัสดุอุปกรณ์ประปา แล้วเสร็จ อบจ.ตาก สามแยกเทศบาลนคร

อบจ.ตาก พิธีบรมราชาภิเษก ระดับ ๒. สวนหย่อมปลูกต้นไม้ตกแต่ง 200,000 แม่สอด มีทัศนียภาพสวยงาม 

จังหวัด และการบ ารุงรักษาให้สวยงาม 2. ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ

๒. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ ๓. การจัดท าระบบรดน้ าต้นไม้ 380,000 และภาวะโลกร้อน

ร่มร่ืนสวยงาม ประชาชน เปิด-ปิด 3. การน าเสนอข้อมูลมีความ

สามารถเข้าถึงพ้ืนท่ีสีเชียว ๔.การขยายเขตไฟฟ้า 60,000 รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

๓. เพ่ือเป็นการลดสภาวะ และเพ่ิมขนาดมิเตอร์ 4. อ านวยความสะดวกให้กับ

โลกร้อน และลดมลพิษใน จ านวน ๓ เฟส ประชาชนในติดต่อสอบถามข้อมูล

อากาศ ๕. อาคารศูนย์บริการร่วม ๘๘๐,๐๐๐ และให้บริการข้อมูลของ อบจ.ตาก

๔.เพ่ืออ านวยความสะดวก อบจ.ตาก พร้อมท่ีจอดรถ

และตอบสนองความต้องการ ส าหรับผู้มาติดต่อประสานงาน

ของประชาชนในการติดต่อ ๖. การติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด ๔๐๐,๐๐๐

สอบถามข้อมูล และให้ จ านวน ๑ ชุด

บริการข้อมูลข่าวสารของ ๗. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๑๗,๐๐๐

อบจ.ตาก  ข้อมูลท่องเท่ียว  All In One ส าหรับ

และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีประชาชน ส านักงาน จ านวน ๑ ชุด

ในท้องถ่ินร้องขอ ๘. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีด ๔,๓๐๐

หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก

(Ink Tank Printer)

จ านวน ๑ ชุด
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๙. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ๒,๕๐๐

ขนาด ๘๐๐ VA จ านวน

๑ เคร่ือง

๑๐.เคร่ืองปรับอากาศ ๓๔,๘๐๐

(Inverter) ๑๘,๐๐๐ BTU

จ านวน ๑ เคร่ือง

๑๑.เคร่ืองปรับอากาศ ๔๑,๕๐๐

(Inverter) ๒๐,๐๐๐ BTU

จ านวน ๑ เคร่ือง

๑๒.โต๊ะประชุม ๑๐ท่ีน่ัง ๑๒,๖๐๐

๑.๒๐x๓.๐๐x๐.๗๕ ม.

๑๓.เก้าอ้ีประชุม ๑๓ ตัว ๒๓,๔๐๐

 -  - 43,396,000 41,426,000 42,826,000 12,346,000 12,122,100  -  -  -
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบ  - เพ่ือให้ความช่วยเหลือและบรรเทา  - จัดซ้ือถุงยังชีพ วัสดุ อุปกรณ์ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ านวนการให้  - สามารถช่วยแหลือและบรรเทา ส านักการช่าง

ภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน ในเขตพ้ืนท่ี ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นและ ความช่วยเหลือแก่ ความเดือดร้อนของประชาชนผู้

จังหวัดตาก ผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน ยารักษาโรค ให้แก่ประชาชนผู้ ผู้ประสบภัย ประสบภัยอัยเกิดจากภัยพิบัติ

ต่างๆท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ เดือดร้อนจากสาธารณภัย ภัยพิบัติ ไม่น้อยกว่า  กรณีฉุกเฉินต่างๆได้อีกท้ัง

ล่วงหน้าในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ในกรณีฉุกเฉินต่างๆ ร้อยละ 70 ประชาชนผู้ประสบภัย รู้สึก

ของการขอรับ อบอุ่นใจและรู้สึกถึงความปลอดภัย

ความช่วยเหลือ

2 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม   - เพ่ือให้ความช่วยเหลือและบรรเทา  - ปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนแห่ง  - สามารถป้องกันและบรรเทา ส านักการช่าง

และพัฒนาส่ิงสาธารณะประโยชน์ ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ ส่ิงสาธารณะประโยชน์ในเขตพ้ืนท่ี ความเสียหายท่ีจะเกิดจากภัย

ในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดตาก เพ่ือป้องกัน ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน จังหวัดตาก ท้ังทางด้านการป้องกัน พิบัติต่างๆได้และความรู้สึก

และแก้ไขปัญหาจากภัยต่างๆ ต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาจากภัย อบอุ่นใจ และปลอดภัย

 ล่วงหน้าในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ต่างๆเช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ของประชาชน

เป็นต้น

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  - เพ่ือเป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ  - จัดต้ังจุดให้บริการและช่วยเหลือ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ  - อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง ส านักการช่าง

ทางถนนในช่วงเทศกาล บนท้องถนนในช่วงเทศกาล ประชาชนและนักท่องเท่ียวให้ได้ ของประชาชน ประชาชนผู้โดยสารและผู้ขับข่ี

เพ่ือให้ประชาชนผู้โดยสารและ รับความสะดวกและความปลอดภัย ในการเดินทาง ยวดยานพาหนะมีความปลอดภัย

ผู้ขับข่ียวดยานปลอดภัยท้ังชีวิต ในการเดินทางในช่วงเทศกาลต่างๆ ช่วงเทศกาล ท้ังชีวิตและทรัพย์สิน

และทรัพย์สิน จัดท าส่ือเพ่ือประชาสัมพันธ์รณรงค์

การลดอุบัติเหตุทางถนน
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วัตถุประสงค์

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน  - เพ่ือให้ชุมชนในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย  - จัดฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับงาน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - ท าให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย ส านักการช่าง

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความพร้อมในการจัดการ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ศึกษา ฝึกอบรม มีความพร้อมในการจัดการ

สาธารณภัยของชุมชนอย่าง ดูงานนอกสถานท่ีให้กับประชาชน ไม่น้อยกว่า สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นระบบโดยชุมชนคิดเอง ในชุมชนต่างๆ จ านวน 100 คน ร้อยละ 80 และเกิดเครือข่ายช่วยเหลือกัน

ท าเองและใช้ทรัพยากรของชุมชน ต่อปี ของเป้าหมาย

5 โครงการจัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์  - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีมี  - จัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนเคร่ืองมือ  - การช่วยเหลือประชาชนผู้ ส านักการช่าง

การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ ประสิทธิภาพและทันสมัยเพ่ือใช้ใน ในการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ฯ ประสบภัยต่างๆ เป็นไปด้วยความ

บรรเทาสาธารณภัย การกู้ชีพ กู้ภัย การให้ความช่วยเหลือประชาชน รวดเร็วฉับไว และมีประสิทธิภาพ  

 ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วเพ่ือมิให้เกิด เน่ืองจากมีอุปกรณ์เคร่ืองมือ

หรือลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ท่ีทันสมัย

6 โครงการศูนย์บริการและช่วยเหลือ  - เพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชน  - จัดต้ังชุดปฏิบัติการ กู้ชีพ - กู้ภัย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจของ   - การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ ส านักการช่าง

ประชาชน ชุดปฏิบัติการ กู้ชีพ - กู้ภัย ผู้ประสบเหตุสธารณภัยต่างๆ เช่น อบจ.ตาก 1 ชุดปฏิบัติการพร้อม ประชาชนผู้ขอรับ เหตุสาธารณภัยต่างๆรวมถึงการ  

อบจ.ตาก ประจ าศูนย์ป้องกันและ อุบัติเหตุทางถนน ภัยธรรมชาติ เจ้าหน้าท่ี และอุปกรณ์เคร่ืองมือ ความช่วยเหลือ เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว

บรรเทาสาธารณภัย อบจ.ตาก รวมถึงการเจ็บป่วยฉุกเฉินต่างๆ พร้อมปฏิบัติหน้าท่ีตลอด มายังชุดปฏิบัติการ ทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ

และช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ 24 ช่ัวโมง กู้ชีพกู้ภัย อบจ.ตาก ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

7 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ  - เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  - จัดฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับ - - 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้าน ส านักการช่าง

ด้านการกู้ชีพ - กู้ภัย ด้านการกู้ชีพ-กู้ภัย มีความพร้อม งานป้องกันและบรรเทา ฝึกอบรม การกู้ชีพ - กู้ภัย มีความพร้อม

เพ่ือเตรียมพร้อมตอบโต้เหตุ ในการจัดการสาธารณภัยต่างๆ สาธารณภัย ฝึกปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า และมีประสิทธิภาพสูงในการ

สาธารณภัยต่างๆ ในเขตพ้ืนท่ี ท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโต้เหตุสาธารณภัยต่างๆ ร้อยละ 80 ให้ความช่วยเหลือประชาชน

จังหวัดตาก และประสิทธิผลสูงสุด ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ของเป้าหมาย จากเหตุสาธารณภัยต่างๆ

จ านวน 60 คน

 -  - 6,600,000 6,600,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000  -  -  -
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รวม  7  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ  - เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ในการ  - ฝึกอบรม และศึกษาดูงานของ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทางด้านช่าง ส านักการช่าง

การปฏิบัติงานของบุคลากร ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักการช่าง บุคลากรส านักการช่าง ฝึกอบรม มีการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้าน

ส านักการช่าง ให้มากข้ึน เพ่ือรองรับภารกิจต่างๆ จ านวน 131 คน ไม่น้อยกว่า งานช่าง สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

ท่ีส านักการช่างมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ร้อยละ 80 มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ของเป้าหมาย

2 โครงการก่อสร้างศูนย์จักรกล  - เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ี  - ก่อสร้างศูนย์จักรกล 9,060,000 7,200,000 7,750,000 3,750,000 3,750,000 โครงการแล้วเสร็จ  - มีสถานท่ีจอดเคร่ืองจักรกล ส านักการช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ปฏิบัติงาน จ านวน 1 แห่ง จ านวนแห่ง และซ่อมบ ารุง ของ อบจ.ตาก 

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อย่างสะดวก

ส านักการช่าง อบจ.ตาก

3 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  - เพ่ือใช้ส าหรับการเก็บวัสดุครุภัณฑ์  - ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1,500,000 500,000   500,000   500,000   500,000   โครงการแล้วเสร็จ  - มีสถานท่ีเก็บวัสดุครุภัณฑ์ ส านักการช่าง

จ านวน 1 แห่ง จ านวนแห่ง อย่างสะดวก

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ

ส านักการช่าง อบจ.ตาก

4 โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้  - เพ่ือให้ อปท. มีความรู้ ความ  - บุคลากรของ อปท.  - 180,000  -  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม  - บุคลากรของ อปท. มีความรู้ ส านักการช่าง

ความเข้าใจ ด้านระเบียบ กฎหมาย เข้าใจด้านระเบียบ กฎหมายและ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ฝึกอบรม ความเข้าใจ ด้านระเบียบ 

และข้อก าหนดการพัฒนา ปรับปรุง ข้อก าหนดการพัฒนา ปรับปรุง ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า และข้อก าหนดการพัฒนา 

และซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน และซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 180 คน ร้อยละ 80 ปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ของเป้าหมาย พ้ืนฐาน ขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
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3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการอบรมเสริมสร้างความ  - เพ่ือให้ อปท. มีความรู้  - บุคลากรของ อปท.  - 300,000  -  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม  - บุคลากรของ อปท. มีความรู้ ส านักการช่าง

เข้าใจ ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ ความเข้าใจ ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี จังหวัดตาก ฝึกอบรม ความเข้าใจ ขอบเขตอ านาจ

ของบุคลากรองค์กรปกครอง ท่ีเก่ียวข้องกับด้านเขตเศรษฐกิจ จ านวน 100 คน ไม่น้อยกว่า หน้าท่ีด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนท้องถ่ิน พิเศษ ร้อยละ 80 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ของเป้าหมาย

6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 1. เพ่ือให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ  - ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิด  - 400,000 - - - จ านวนจุด 1. ประชาชนเกิดความม่ันใจ ส านักการช่าง

ความปลอดภัยให้กับประชาชน ในมาตรการรักษาความปลอดภัย จ านวน 1 จุด บริเวณสะพาน ท่ีติดต้ัง ในมาตรการรักษาความปลอดภัย

"ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV" ในชีวิตและทรัพย์สิน สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ในชีวิตและทรัพย์สิน

2. เพ่ือควบคุมปัญหาท่ีอาจจะ 200 ปี 2. เป็นการควบคุมปัญหาท่ีอาจ

เกิดจากอาชญากรรม และคุ้มกัน จะเกิดจากอาชญกรรม และคุ้มกัน

ให้ชุมชนเกิดความปลอดภัย ให้ชุมชนเกิดความปลอดภัย

 -  - 11,060,000 9,080,000 8,750,000 4,750,000 4,750,000  -  -  -
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รวม  6  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1.เพ่ือให้การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จ านวนคร้ัง 1.การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา กองแผนและ

เพ่ือบูรณาการจัดท ายุทธศาสตร์การ ของ อปท. ในเขตจังหวัดตากครอบคลุม ประชาคมท้องถ่ิน ระดับอ าเภอ การจัดประชุมฯ ของ อปท. ในจังหวัดครอบคลุมถึง งบประมาณ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน จ านวน 9 คร้ัง ปัญหาและความต้องการของ

ในเขตจังหวัดตาก และจัดท าแผน 2.เพ่ือให้ อปท. ในจังหวัดตาก น า  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประชาชน

พัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ประชาคมท้องถ่ิน ระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่า 2.อปท. ในจังหวัดตาก สามารถน า

ส่วนจังหวัดตาก ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดไปใช้ จ านวน 1 คร้ัง ๆละ 250 คน ร้อยละ 80 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

เป็นกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ ของเป้าหมาย ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด

การพัฒนาของตนเอง ไปใช้เป็นกรอบในการจัดท า

3.เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของ อบจ.ตาก สามารถบูรณาการ 3. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

กับแผนพัฒนาในทุกระดับและ ของ อบจ.ตาก สามารถ

ตอบสนองความต้องการ ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้ ของประชาชนในจังหวัดตาก

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  - เพ่ือให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมมีความรู้  - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ กองแผนและ

การจัดท าและประสานแผนพัฒนา และเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการ ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีมีส่วนเก่ียว ฝึกอบรม ความเข้าใจในการจัดท าและ งบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และข้ันตอนในการจัดท าและ ข้องกับการจัดท าแผนพัฒนา ไม่น้อยกว่า ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ในเขตจังหวัดตาก ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ 80 อย่างมีประสิทธิภาพ

ของ อปท.ในเขตจังหวัดตาก จังหวัดตาก จ านวน 80 คน ของเป้าหมาย 2. อปท.ในเขตจังหวัดตากมีการ

บูรณาการร่วมกันในการพัฒนา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน  - เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน  - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - ทุกส่วนราชการสามารถจัดท า กองแผนและ

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ผู้น าเครือข่าย ผู้น าชุมชน และผู้น า ฝึกอบรม แผนชุมชนในท้องถ่ินได้อย่างมี งบประมาณ

ภาคประชาชนระดับจังหวัดตาก ภาคประชาชนในการจัดท าแผนชุมชน องค์กรภาคประชาชนในการจัดท า ไม่น้อยกว่า ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

ในการจัดท าแผนชุมชน แผนชุมชน จ านวน 80 คน ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1.เพ่ือให้ผู้บริหาร/ผู้น าท้องถ่ิน  - ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ 600,000 600,000 600,000  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้บริหาร/ผู้น าท้องถ่ินมีความรู้ ส านักปลัดฯ

เพ่ิมพูนทักษะผู้บริหาร/ผู้น าท้องถ่ิน มีความรู้ความสามารถในการ ผู้บริหาร/ผู้น าท้องถ่ิน ฝึกอบรม ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ในจังหวัดตาก ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี ในจังหวัดตาก จ านวน 120 คน ไม่น้อยกว่า ตามอ านาจหน้าท่ี

2.มีความรู้และทักษะในการบริหารงาน ร้อยละ 80 2.สามารถน าความรู้และ

รวมท้ังเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ของเป้าหมาย ประสบการณ์ท่ีได้รับไป

โดยศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ี ประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน

3.เปิดโลกทัศน์ในการปฏิบัติงานให้เกิด

ความคิดริเร่ิมและน ามาปรับใช้ในพ้ืนท่ี

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้น า 1.เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ  - ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 2,375,000 3,000,000 3,500,000  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้น าท้องท่ี/ท้องถ่ินได้รับความรู้ ส านักปลัดฯ

ท้องท่ี/ท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน กลุ่มพลัง บทบาทหน้าท่ีของผู้น าท้องท่ี/ท้องถ่ิน เก่ียวกับระเบียบกฎหมาย ฝึกอบรม ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบกฎหมาย

มวลชน องค์กรต่างๆ และประชาชน ฯลฯเชิงบูรณาการ ท่ีเก่ียวข้อง ให้กับผู้น าท้องท่ี/ ไม่น้อยกว่า บทบาทหน้าท่ีของผู้น าท้องถ่ิน/

2.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งสมานสามัคคี ท้องถ่ิน ฯลฯ ร้อยละ 80 ท้องถ่ินในการน าไปใช้พัฒนาท้องท่ี

และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้น าท้องท่ี/ จ านวน 4,600 คน ของเป้าหมาย ของตนเองได้มากข้ึน

ท้องถ่ินฯลฯ ในจังหวัดตาก 2. เป็นการเสริมสร้างศักยภาพ

3.เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายให้กับผู้น า ความสมานสามัคคีของผู้น า

ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ในการ ท้องท่ี/ท้องถ่ินในการบริหาร

บริหารจัดการท้องถ่ิน/ท้องท่ีในด้านต่างๆ จัดการมากข้ึน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4.เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจด้านระเบียบ 3.เป็นการสร้างเสริมการมีส่วนร่วม

กฎหมายต่าง ๆ และเตรียมรับการเข้าสู่ และเครือข่ายสัมพันธ์ท่ีดีความ

ประชาคมอาเซียน เข้มแข็งระหว่างองค์กรปกครอง

5.เพ่ือจัดเวทีแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ท้องถ่ินและชุมชน

ระหว่างผู้น าท้องถ่ิน/ท้องท่ี ฯลฯ 4.ผู้น ามีทักษะในการปฏิบัติงาน

และน าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาองค์กร

6 โครงการสร้างจิตส านึกปกป้องสถาบัน 1.เพ่ือสร้างความสมานฉันท์สามัคคี  - จัดกิจกรรมการสร้างจิตส านึก 100,000 100,000 100,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงออก ส านักปลัดฯ

ของชาติเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ ให้เกิดข้ึนในสังคมไทย ปกป้องสถาบันของชาติ กิจกรรม ถึงความจงรักภักดีและเทิดทูน

2.เพ่ือสร้างความภูมิใจในความเป็น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จ

ชาติไทย และการปกป้องสถาบัน ชาติ จ านวน 100 คน ร้อยละ 80 พระเจ้าอยู่หัวฯ ให้จารึกอยู่ในจิตใจ

ศาสน์ กษัตริย์ ของเป้าหมาย ของคนไทย

3.เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติของพระบาท 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรัก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้จารึกอยู่ใน และสมานสามัคคีกันของทุกคน

จิตใจของคนไทย ในชาติบนหลักการแตกต่างแต่

4.เพ่ือปกป้องสถาบันของชาติให้เป็น ไม่แตกแยก

ท่ียึดเหน่ียวจิตใจของคนไทย โดยค านึง 3.การส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับ

ถึงประโยชน์ของชาติมาก่อนส่วนตน ภาครัฐ  เอกชน  ประชาชน

หรือพวกพ้องบนหลักการ "แตกแยกแต่ สามารถสร้างความสามัคคี

มีแตกต่าง" ในหมู่คณะ

5.เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับ 

ภาครัฐ เอกชน ประชาชน สร้างความ

สามัคคีในหมู่คณะ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน 1.เพ่ือให้ผู้น า/ผู้แทนลูกเสือชาวบ้านได้เข้าร่วม - ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน 200,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.สมาชิกลูกเสือชาวบ้านท่ีเข้า ส านักปลัดฯ

ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตากเทิดไท้ ถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี จังหวัดตาก จ านวน 250 คน ฝึกอบรม ร่วมชุมนุมมีโอกาสและเปล่ียน

องค์ราชัน 2.เพ่ือให้สมาชิกท่ีผ่านการฝึกอบรมลูกเสือ ไม่น้อยกว่า ความคิดเห็นประสบการณ์ซ่ึง

ชาวบ้านแล้วได้รับธงประจ ารุ่นเป็นส่ิง ร้อยละ 80 กันและกันและเป็นการประสาน

ยึดเหน่ียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจในการ ของเป้าหมาย ความสัมพันธ์อันจะเป็นการ

ประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน น าไปสู่การพัฒนาองค์กร

3.เพ่ือให้สมาชิกลูกเสือชาวบ้านได้มีโอกาส 2.ลูกเสือชาวบ้านท่ีผ่านการฝึก

แลกเปล่ียนความคิดเห็นประสบการณ์ซ่ึงกัน อบรมได้เข้าเผ้ารับพระราชทาน

และกันและเป็นการประสานความสัมพันธ์ ธงประจ ารุ่นลูกเสือชาวบ้าน

อันจะเป็นการน าไปสู่การพัฒนาองค์กร 3.ลูกเสือชาวบ้านได้เข้าร่วม

4.เพ่ือฟ้ืนฟูกิจการลูกเสือชาวบ้านสร้าง ถวายพระพรในโอกาสวัน

กิจกรรม กฎ ค าปฏิญาณและอุดมการณ์ ส าคัญต่างๆ

ตลอดจนการเรียนรู้ร่วมกันในด้านวิชาการ 4.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักการต่างๆ ของกิจการลูกเสือชาวบ้าน วิทยากร/ผู้อ านวยการฝึกลูกเสือ

รวมท้ังส่งเสริมฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณี ชาวบ้านจะได้รับการพัฒนา

ท่ีดีงามของท้องถ่ินและรวมพลังแผ่นดิน ศักยภาพให้เป็นวิทยากร/

โดยประชาชน ผู้อ านวยการฝึกลูกเสือชาวบ้าน

5. เพ่ือให้สมาชิกท่ีผ่านการฝึกอบรม ท่ีดีมีคุณภาพ

ลูกเสือขาวบ้านแล้วได้รับธงประจ ารุ่น 5.ผู้น า/ผู้แทนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม

เป็นส่ิงยึดเหน่ียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ การประชุมระดับภาคน าความรู้

ในการประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ มาพัฒนา

ร่วมกัน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการสร้างเครือข่าย 1.เพ่ือฝึกอบรมสัมมนาเพ่ิมพูนทักษะ  - ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ให้กับ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.นักประชาสัมพันธ์ท้องถ่ิน ส านักปลัดฯ

นักประชาสัมพันธ์ท้องถ่ิน นักประชาสัมพันธ์ท้องถ่ินของจังหวัดตาก 1.ผู้ประกาศข่าวประจ าหมู่บ้าน ฝึกอบรม สามารถน าความรู้ความเข้าใจ

และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และชุมชน ไม่น้อยกว่า ในข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับ

2.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจใน 2.ส่ือมวลชน นักหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ร้อยละ 80 การบริการสาธารณะท่ีอยู่ใน

ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการบริการ /ท้องถ่ิน, ผู้ส่ือข่าวโทรทัศน์, ผู้ส่ือข่าว ของเป้าหมาย อ านาจหน้าท่ีของ อปท.

สาธารณะท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ อปท. เคเบ้ิลทีวี,และนักจัดรายการวิทยุชุมชน 2.มีเครือข่ายการประชา

ให้แก่นักประชาสัมพันธ์ท้องถ่ิน 3.บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ สัมพันธ์ในท้องถ่ินท่ีดี

3.เพ่ือสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความ รัฐวิสาหกิจ และอปท.ท่ีรับผิดชอบ

สัมพันธ์ระหว่างนักประชาสัมพันธ์ งานด้านประชาสัมพันธ์ 

ท้องถ่ิน และอบจ.ตาก จ านวน 60 คน 

9 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนทักษะการใช้ 1.เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ  - ฝึกอบรมให้กับ พิธีกร/ผู้ประกาศ/ 100,000 100,000 100,000  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมสามารถ ส านักปลัดฯ

ภาษาเพ่ือการเป็นนักประชาสัมพันธ์ ใช้ภาษา (การพูด การอ่าน การเขียน) โฆษกประจ าหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ฝึกอบรม น าเอาความรู้เก่ียวกับการใช้ภาษา

แบบมืออาชีพ ให้กับ พิธีกร/ผู้ประกาศ/โฆษก ประจ า เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ของ อปท. ไม่น้อยกว่า ท่ีถูกต้อง ไปใช้ในการติดต่อส่ือสาร

หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และเจ้าหน้าท่ี และหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ร้อยละ 80 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ของ อปท.ในจังหวัดตาก รวมท้ังผู้สังเกตการณ์และ ของเป้าหมาย ข่าวสารให้กับประชาชนท่ัวไปได้ 

2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจใน บุคลากรของ อบจ.ตาก 2.ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ

หลักการใช้ค าราชาศัพท์หรือค าเฉพาะท่ี จ านวน 100 คน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ถูกต้อง

เหมาะสมกับบุคคลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน สร้างความเข้าใจอันดี

3. เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ในสังคม

ข่าวสารต่างๆ จากผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็น 3.ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมสามารถ

พิธีกร/ผู้ประกาศ/โฆษก ประจ าหอ ท าหน้าท่ีเป็นนักประชาสัมพันธ์

กระจายข่าวหมู่บ้าน และเจ้าหน้าท่ี แบบมืออาชีพได้
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ประชาสัมพันธ์ของ อปท.ไปสู่ประชาชน

ท่ัวไป มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิด

ความผิดพลาดในการส่ือสาร และมี

มาตรฐานการเป็นนักประชาสัมพันธ์

แบบมืออาชีพเพ่ิมมากข้ึน และยกระดับ

การส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ ในยุคของ

การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)

10 โครงการประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี 1. เพ่ือน านโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  - ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง 1. ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัดฯ

"อบจ.ตาก พบประชาชน" ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา และแผน เคล่ือนท่ีฯ จ านวน 12 คร้ัง ท่ีออกหน่วย มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท

การด าเนินงานในปีงบประมาณปัจจุบัน ประชาสัมพันธ์ฯ อ านาจหน้าท่ี ผลการด าเนินงาน

ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความ และแผนการพัฒนาของ 

เข้าใจให้กับประชาชน อบจ.ตาก มากย่ิงข้ึน

2. เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจในบทบาท 2. ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ

อ านาจหน้าท่ีของ อบจ.ตาก ได้มากข้ึน ข้อมูลข่าวสาร เอกสารส่ิงพิมพ์

และน าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเป็น ท่ีเป็นประโยชน์จาก อบจ.ตาก

ประโยชน์ไปเผยแพร่ให้เข้าถึง 3. ประชาชนท่ัวไปได้มีช่องทาง

ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล การร้องเรียน ร้องทุกข์ และน าเสนอ

3. เพ่ือน าส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ี ปัญหาความเดือดร้อนความต้องการ

อบจ.ตาก ได้จัดท าข้ึน ไปเผยแพร่ให้ ในพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ

ประชาชนได้รับทราบ และสามารถ อบจ.ตาก ให้ได้รับทราบเพ่ือการ

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่างต่อเน่ือง พิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป
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4. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี 4. ประชาชนท่ัวไปรู้จักช่องทาง

การน าเสนอปัญหา ความเดือดร้อน การส่ือสารท่ี อบจ.ตากจัดท าข้ึน

ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และความ และสามารถติดตามข้อมูล

ต้องการในพ้ืนท่ีให้ อบจ .ตาก ได้น า ข่าวสารผลการด าเนินงานของ 

ได้ปฏิบัติราชการและพิจารณาแก้ไข อบจ.ตากตามช่องทางส่ือต่าง ๆ 

ได้อย่างต่อเน่ือง

11 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  - เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจและ  - จัดฝึกอบรมการมีส่วนร่วม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - นักศึกษาและเยาวชน ตระหนักถึง กองกิจการ

การพัฒนาท้องถ่ินในจังหวัดตาก ตระหนักถึงความส าคัญในการมี การพัฒนาท้องถ่ินในจังหวัดตาก ฝึกอบรม ความส าคัญของการมีส่วนร่วม สภาฯ

ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน โดยให้ความรู้ความเข้าใจ และ ไม่น้อยกว่า ในการพัฒนาท้องถ่ิน และเข้าร่วม

วิธีการ ในการมีมีส่วนร่วมเพ่ือ ร้อยละ 80 เป็นอาสมัครด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนา

พัฒนาท้องถ่ินในจังหวัดตาก ของเป้าหมาย ท้องถ่ิน

แก่นักศึกษา เยาวชน 

จ านวน 100 คน 

12 โครงการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือเอาชนะ  -เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  -ฝึกอบรมให้กับประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - มีเครือข่ายชุมชนท่ีเข้มแข็ง กองกิจการ

ยาเสพติด ในลักษณะเครือข่ายเฝ้าระวัง จ านวน 150 คน ฝึกอบรม ในการเฝ้าระวังยาเสพติด สภาฯ

ยาเสพติด ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย
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13 โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด 1.เพ่ือปลุกกระแสกระตุ้นให้เกิด  - จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนและเยาวชนเกิดความ กองกิจการ

 ความต่ืนตัวในการป้องกันและเฝ้า โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม กิจกรรม ต่ืนตัวและตระหนักถึงผลกระทบ สภาฯ

ระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็ก กิจกรรม จ านวน 800 คน ไม่น้อยกว่า ของยาเสพติด

และเยาวชน ร้อยละ 80 2.เยาวชนมีเวทีในการแสดงออก

2.เพ่ือให้เกิดเวทีในการแสดงออกถึง ของเป้าหมาย ถึงความสามารถ รู้จักใช้เวลาว่าง

ความสามารถของเด็กและเยาวชน ให้เกิดประโยชน์

รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ห่างไกลจากยาเสพติด

14 โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไข 1. เพ่ือสร้างการะแสและกระตุ้น จัดกิจกรรม 2 คร้ังได้แก่ 437,450  -  -  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม 1. สร้างกระแสและกระตุ้น กองกิจการ

ปัญหายาเสพติด จังหวัดตาก การด าเนินงานด้านการป้องกัน 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม การด าเนินงานด้านการป้องกัน สภาฯ

ปีงบประมาณ 2561 และแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม แกนน าศูนย์เพ่ือนใจ ไม่น้อยกว่า และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

แนวทางการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ร้อยละ 80 กลุ่มเยาวชนตามแนวทางของ

TO BE NUMBER ONE จ านวน 210 คน ของเป้าหมาย โครงการ TO BE NUMBER ONE

อย่างต่อเน่ือง 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ 2. เกิดการพัฒนาความร่วมมือ

2.เพ่ือพัฒนาความร่วมมือในการ แกนน าสมาชิก TO BE ในการด าเนินงานด้านการ

ด าเนินงานด้านการป้องกันและ NUMBER ONE จ.ตาก ป้องกัน และแก้ไขปัญหา

แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่ม จ านวน 300 คน ยาเสพติดในกลุ่มสมาชิกให้

สมาชิกให้เข้มแข็งและสามารถ ณ ห้องประชุม อบจ.ตาก เข้มแข็งและขยายผลได้

ขยายผลได้
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15 โครงการจิตอาสาพระราชทาน 1. เพ่ือเป็นการรวมความสมัครสมาน  - จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  - 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนคร้ัง 1. ท าให้เกิดความสมัครสมาน กองแผนและ

ตามแนวพระราชด าริ สามัคคีของคนไทยทุกคนในการท า ของจังหวัดตาก ตามภารกิจ ในการจัด สามัคคีของคนไทยทุกคนในการ งบประมาณ

“เราท าความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพ่ือ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ กิจกรรม ท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์

ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก พัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนต่างๆ ให้มี ท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีชุมชนต่างๆ 

ความเจริญ จ านวน 3 คร้ัง ให้มีความเจริญ

2. เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 2.ท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนา

อย่างถาวร อย่างถาวร

16 โครงการเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหาร 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ  -  -  - 600,000 600,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ส านักปลัดฯ

จัดการท่ีดีในการพัฒนาท้องถ่ิน ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ฝึกอบรม ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม

จังหวัดตาก ของ อปท. ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ไม่น้อยกว่า อ านาจหน้าท่ีของตน

2. เพ่ือสร้างเครือข่ายและส่งเสริม ของ อปท. ในจังหวัดตาก ร้อยละ 80 2. อบจ.ตาก มีเครือข่าย อปท.ท่ีดี

ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง อปท. จ านวน 120 คน ของเป้าหมาย 3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้

ในจังหวัดตาก กับ อบจ.ตาก และสามารถน าประสบการณ์ท่ีได้

3. เพ่ือให้น าความรู้และประสบการณ์ จากการเรียนรู้ท้องถ่ินอ่ืน มาปรับ

ท่ีได้จากการเรียนรู้ท้องถ่ินอ่ืน มาปรับ ใช้ในด้านการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน

ใช้ในด้านการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์

อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ แก่ท้องถ่ินของตนเอง

ท้องถ่ินของตนเอง

264

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ  -  -  - 3,500,000 3,500,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ส านักปลัดฯ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ผู้น าท้องท่ี/ท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน ฝึกอบรม ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการ

ท้องถ่ินจังหวัดตาก และพัฒนาชุมชน กลุ่มพลังมวลชน องค์กรต่างๆ ไม่น้อยกว่า พัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชน

2. เพ่ือน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และประชาชน ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถ

มาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน จ านวน 1,000 คน ของเป้าหมาย น าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ของตนเอง มาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน

3. เพ่ือให้น าความรู้และประสบการณ์ ของตนเอง

ท่ีได้จากการเรียนรู้ท้องถ่ินอ่ืน 3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้

มาปรับใช้ให้เหมาะสมและเป็น และประสบการณ์ท่ีได้จากการ

ประโยชน์แก่ท้องถ่ินของตนเอง เรียนรู้ท้องถ่ินอ่ืน สามารถน ามา

ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถ่ิน

ของตนเอง

 -  - 5,562,450 6,700,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000  -  -  -
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รวม  17  โครงการ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเงินบ ารุงสมาคม  - เพ่ือให้สมาคมองค์การบริหารส่วน  - เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 380,000 400,000 420,000 460,000 460,000 จ านวนกิจกรรม  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กองกิจการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแห่งประเทศไทย สามารถ มีแนวทาง/ทิศทางในการพัฒนา ท่ีสมาคม อบจ. มีแนวทาง/ทิศทางการพัฒนา สภาฯ

แห่งประเทศไทย ด าเนินงาน/กิจกรรมในการหา ท่ีสอดคล้องกันท้ังประเทศ แห่งประเทศไทย ด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหาร จ านวน 1 คร้ัง ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืน 

ส่วนจังหวัด

 -  - 380,000 400,000 420,000 460,000 460,000  -  -  -
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3.5 แผนงานงบกลาง
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว  1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลแหล่ง  - จัดท าหนังสือ คู่มือ แผ่นพับ  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนฉบับ 1. มีข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว ท่ีพัก กองแผนและ

จังหวัดตาก ท่องเท่ียว ท่ีพัก ร้านอาหาร แผนท่ี ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของฝาก งบประมาณ

ร้านจ าหน่ายของฝากของท่ีระลึก และข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ของท่ีระลึกฯลฯ ท่ีทันสมัย

ฯลฯ ท่ีทันสมัย จ านวน 10,000 ฉบับ 2. นักท่องเท่ียวรู้จักแหล่ง

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ท่องเท่ียวของจังหวัดตาก 

การท่องเท่ียวของจังหวัดตาก และมาท่องเท่ียวจังหวัดตาก

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความ เพ่ิมมากข้ึน

หลากหลาย มีคุณภาพ

2 โครงการฝึกอบรมด้านบริการ  - เพ่ือให้ จนท.อปท. ผู้ประกอบการ  - ฝึกอบรมด้านบริการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - ท าให้ จนท.อปท. ผู้ประกอบการ กองแผนและ

การท่องเท่ียวรองรับสู่ประชาคม ด้านท่องเท่ียว ฯลฯ  มีความรู้ด้าน การท่องเท่ียว จ านวน 100 คน ฝึกอบรม ด้านท่องเท่ียว  มีความรู้ งบประมาณ

เศรษฐกิจอาเซียน การบริการท่องเท่ียว และน ามา ไม่น้อยกว่า ความเข้าใจ ในการบริการ

ปรับใช้กับองค์กร และหน่วยงาน ร้อยละ 80 นักท่องเท่ียว และน ามาปรับใช้หน่วย

ของตน ให้เป็นท่ีประทับใจ ของเป้าหมาย กับองค์กร และงานของตน 

นักท่องเท่ียว ให้เป็นท่ีประทับใจนักท่องเท่ียว
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4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค์

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเท่ียวและกีฬา 

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือก 1. เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า  - ร่วมจัดกิจกรรมมวยไทย - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้ชม 1. ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วม กองแผนและ

งานตากสินฯ ตากสินฯ และระลึกถึงพระมหา มวยคาดเชือก งานตากสินฯ กิจกรรม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า งบประมาณ

กรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าตากสิน ผู้เข้าชมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ตากสิน และระลึกถึงพระมหา

มหาราชในการกอบกู้เอกราช จ านวน 12,000 คน ร้อยละ 80 กรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ท าให้ประเทศไทยด ารงเอกราช ของเป้าหมาย มหาราชในการกอบกู้เอกราช 

มาจนทุกวันน้ี ท าให้ประเทศไทยด ารงเอกราช

2. เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของ มาจนทุกวันน้ี

จังหวัดตาก สร้างความหลากหลาย 2. นักท่องเท่ียวสามารถใช้เวลา

ในการท่องเท่ียวให้นักท่องเท่ียว ท่องเท่ียวได้อย่างสมบูรณ์และ

สามารถใช้เวลาท่องเท่ียวได้อย่าง คุ้มค่ามากท่ีสุด สามารถดึงดูด

สมบูรณ์และคุ้มค่ามากท่ีสุด นักท่องเท่ียวท้ังในจังหวัดตาก 

3. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน และต่างจังหวัดให้มาท่องเท่ียว

ศิลปะมวยไทยและมวยคาดเชือก จังหวัดตากมากย่ิงข้ึน

ให้รู้จักแพร่หลาย เป็นเอกลักษณ์ 3. ศิลปะมวยไทยและมวย

ของจังหวัดตากสืบไป คาดเชือก เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย 

เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตาก

ตลอดไป
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการรถไฟน าเท่ียว 1. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่  - รถไฟน าเท่ียวบริการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1. นักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว กองแผนและ

นักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวเมืองตาก นักท่องเท่ียว ในเขตพ้ืนท่ี นักท่องเท่ียว เมืองตาก ได้รับความสะดวกในการ งบประมาณ

และบริเวณใกล้เคียง อันจะท าให้ เทศบาลเมืองตาก และต าบล ไม่น้อยกว่า เท่ียวชมเมืองตาก ใช้เวลาท่องเท่ียว

นักท่องเท่ียวใช้เวลาในการท่องเท่ียว ใกล้เคียง ตามประกาศ ร้อยละ 80 เมืองตาก มีเวลาซ้ือสินค้าและ

เมืองตากนานข้ึนและมีเวลาซ้ือสินค้า ของ อบจ.ตาก ของเป้าหมาย บริการอ่ืนนานข้ึน

และบริการอ่ืน  - นักท่องเท่ียว 2. ท าให้ประชาชนชาวจังหวัดตาก

2. เพ่ือให้ประชาชนชาวจังหวัดตาก จ านวน 10,000 คน มีความภาคภูมิใจสถานท่ีท่องเท่ียว

มีความภาคภูมิใจสถานท่ีท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ีของตน มีส่วนร่วมและ

ในพ้ืนท่ีของตน มีส่วนร่วมและให้ ให้บริการนักท่องเท่ียว

บริการนักท่องเท่ียว 3. ท าให้เยาวชน ประชาชน

3. เพ่ือให้เยาวชน ประชาชนสามารถ สามารถให้ข้อมูล ข่าวสาร เก่ียวกับ

ให้ข้อมูล ข่าวสาร เก่ียวกับกิจกรรม กิจกรรมรถไฟน าเท่ียว และแหล่ง

รถไฟน าเท่ียว และแหล่งท่องเท่ียว ท่องเท่ียวท่ีเป็นเส้นทางผ่าน 

ท่ีเป็นเส้นทางผ่าน หรือจุดแวะรถไฟ หรือจุดแวะรถไฟน าเท่ียวได้อย่าง

น าเท่ียว ให้แก่นักท่องเท่ียวได้อย่าง ถูกต้อง เป็นท่ีช่ืนชอบของ

ถูกต้อง และเป็นท่ีช่ืนชอบของ นักท่องเท่ียว

นักท่องเท่ียว 4. ท าให้ประชาชนมีรายได้จาก

4. เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้จาก การท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน

การท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการวันอนุรักษ์ช้างไทย 1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ และกระตุ้น  - จัดงานวันช้างไทย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1. ท าให้ประชาชนตระหนักถึง กองแผนและ

ให้ประชาชนท่ัวไป ตระหนักถึงความ ณ บ้านปูเตอร์ ต าบลแม่กุ นักท่องเท่ียว ความส าคัญของช้าง ซ่ึงเป็นสัตว์ งบประมาณ

ส าคัญของช้าง ซ่ึงเป็นสัตว์สัญลักษณ์ อ าเภอแม่สอด ไม่น้อยกว่า สัญลักษณ์ประจ าชาติไทยในการ

ประจ าชาติไทยในการเผยแพร่ นักท่องเท่ียว จ านวน 500 คน ร้อยละ 80 เผยแพร่ประวัติความเป็นมาของ

ประวัติความเป็นมาของวันช้างไทย ของเป้าหมาย วันช้างไทย

2. เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว และ 2. ท าให้นักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียว

ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเท่ียว จังหวัดตากเพ่ิมมากข้ึน 

ในท้องถ่ิน รวมท้ังการสร้างเครือข่าย 3. เกิดเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์

อาสาสมัครอนุรักษ์ช้างในท้องถ่ิน ช้างในท้องถ่ิน

3. เพ่ือให้นักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียว

จังหวัดตากเพ่ิมมากข้ึน

6 โครงการป่ันจักรยานส่งเสริม  - เพ่ือประชาสัมพันธ์เส้นทางการ  - จัดกิจกรรมป่ันจักรยานส่งเสริม 50,000  -  -  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม  - ได้พบเส้นทางท่องเท่ียว กองแผนและ

การท่องเท่ียว ต าบลบ้านนา การท่องเท่ียว และแหล่งท่องเท่ียว การท่องเท่ียวต าบลบ้านนา กิจกรรม และแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ งบประมาณ

ต าบลบ้านนา อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า ของจังหวัดตาก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 500 คน ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริม 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล  - จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง 1. นักท่องเท่ียวรู้จักแหล่ง กองแผนและ

การท่องเท่ียวจังหวัดตาก การท่องเท่ียวของจังหวัดตากเป็นแหล่ง แหล่งท่องเท่ียวจังหวัดตาก ท่องเท่ียวของจังหวัดตาก และมา งบประมาณ

ท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายมีคุณภาพ ในงานกิจกรรมท่องเท่ียวต่างๆ ท่องเท่ียวจังหวัดตากเพ่ิมมากข้ึน

2. เพ่ือเชิญชวนนักท่องเท่ียวกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง 2. นักท่องเท่ียวได้รับทราบข้อมูล

เป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดตาก

จังหวัดตาก อันจะน ามาซ่ึงรายได้

จากการท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน

8 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. นักท่องเท่ียวรู้จักแหล่ง กองแผนและ

การท่องเท่ียวจังหวัดตาก การท่องเท่ียวของจังหวัดตาก ท่องเท่ียวจังหวัดตาก กิจกรรม ท่องเท่ียวของจังหวัดตาก และมา งบประมาณ

ให้เป็นท่ีรู้จัก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ท่องเท่ียวจังหวัดตากเพ่ิมมากข้ึน

2. เพ่ือเชิญชวนนักท่องเท่ียวกลุ่ม จ านวน 500 คน ร้อยละ 80 2. ประชาชนมีรายได้จากการ

เป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว ของเป้าหมาย ท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน

จังหวัดตาก อันจะน ามาซ่ึงรายได้

จากการท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน

9 โครงการมัคคุเทศก์คืนถ่ิน 1. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้  - ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. เด็กและเยาวชนมีความรู้ความ กองแผนและ

ความเข้าใจเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว เยาวชน จ านวน 90 คน ฝึกอบรม เข้าใจเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว งบประมาณ

ของจังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า ของจังหวัดตาก

2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ร้อยละ 80 2. เด็กและเยาวชนมีความรักและ

มีความรักและหวงแหนในถ่ินบ้านเกิด ของเป้าหมาย หวงแหนในถ่ินบ้านเกิด ผ่านการ

ผ่านการเรียนรู้ในลักษณะการพูด เรียนรู้ในลักษณะการพูด 

การแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน การแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน

หรือแขกผู้มาเยือน หรือแขกผู้มาเยือน
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลสมเด็จ  - เพ่ือปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติก  - ปรับปรุงลานคอนกรีต  - 600,000  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ส านักการช่าง

พระเจ้าตากสินมหาราช คอนกรีต บริเวณศาลสมเด็จ เสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. ด าเนินการ ได้รับการปรับปรุงให้อยู่ใน

พระเจ้าตากสินมหาราช ท่ีได้รับ รวมพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า สภาพดี ใช้ในการจัดกิจกรรม

ความเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ 1,250 ตร.ม. ในการส่งเสริมการท่องเท่ียว

ให้อยู่ในสภาพดี โดยปรับปรุง ต่างๆ

เป็นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา  - ปรับปรุงพ้ืนท่ีทางเดิน  -  - 2,500,000  -  - จ านวนพ้ืนท่ี 1. แหล่งท่องเท่ียวได้รับการ กองแผนและ

เส้นทางตาก - แม่สอด แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดตาก และราวกันตก บริเวณจุดชมวิว ท่ีปรับปรุง พัฒนาให้ดีข้ึน ประชาชนได้รับ งบประมาณ

และอ านวยความสะดวกให้กับ เส้นทางตาก - แม่สอด ความสะดวกสบาย

ประชาชน ขนาดพ้ืนท่ีด าเนินการ 2. นักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียว

2. เพ่ือเพ่ิมจุดดึงดูดนักท่องเท่ียว 120 ตารางเมตร ในจังหวัดตากเพ่ิมมากข้ึน

ในบริเวณจุดชมวิว  - ปรับปรุงอาคารร้านค้า 

เส้นทางตาก - แม่สอด ร้านอาหาร และห้องน้ า

บริเวณจุดชมวิวเส้นทาง

ตาก - แม่สอด

(รายละเอียดตามแบบแปลน

อบจ.ตาก)

12 โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม 1. เพ่ือเพ่ิมช่องทางและอ านวย  - จัดท าข้อมูลเพ่ือส่งเสริม  - - - 300,000   300,000   จ านวนจุดท่ี 1. นักท่องเท่ียวสามารถเข้าถึง กองแผนและ

การท่องเท่ียวจังหวัดตาก ผ่าน ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล การท่องเท่ียว และติดต้ังป้าย ติดต้ังป้าย ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว ท่ีพัก งบประมาณ

QR Code “TAK Scan Me” แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดตาก QR Code ในทุกอ าเภอ ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของฝาก

ให้แก่นักท่องเท่ียว ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ของท่ีระลึก ฯลฯ  ได้อย่างสะดวก 

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 จุด รวดเร็ว
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ 2. นักท่องเท่ียวรู้จักแหล่ง

สนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเท่ียว ท่องเท่ียวของจังหวัดตาก 

ของจังหวัดตากให้แก่ และมาท่องเท่ียวจังหวัดตาก

เพ่ิมมากข้ึน

13 โครงการจัดงานประเพณี 1. เพ่ือสืบสานวัฒนธรรม  - อุดหนุนเทศบาลเมืองตาก 4,000,000 4,000,000 4,000,000  -  - จ านวน 1. ประเพณีลอยกระทงสาย กองแผนและ

ลอยกระทงสายไหลประทีป ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน จัดงานประเพณีลอยกระทงสาย นักท่องเท่ียว ยังคงอยู่และประชาชนรู้ซ้ึง งบประมาณ

1000 ดวง ให้คงอยู่สืบไป ไหลประทีป 1000 ดวง  ไม่น้อยกว่า ถึงคุณค่าวัฒนธรรมและ

2. เพ่ือให้นักท่องเท่ียวมา นักท่องเท่ียว ร้อยละ 80 ประเพณีอันดีงาม

ท่องเท่ียวจังหวัดตากเพ่ิมมากข้ึน จ านวน 20,000 คน ของเป้าหมาย 2. มีนักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียว

3. เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ จังหวัดตากเพ่ิมมากข้ึน 

ประชาชนในจังหวัดตาก 3. ประชาชนมีรายได้จาก

การท่องเท่ียว เพ่ิมมากข้ึน

14 โครงการจัดงานประเพณี 1. เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัด  - อุดหนุนเทศบาลต าบล 150,000 150,000 450,000  -  - จ านวน 1. ท าให้ประชาชนมีรายได้จาก กองแผนและ

ต้นก าเนิดกระทงสาย กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพ่ือให้ประชาชน บ้านตาก จัดงานประเพณี นักท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน งบประมาณ

แข่งเรือพายโบราณ มีรายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน ต้นก าเนิดกระทงสายแข่งเรือพาย ไม่น้อยกว่า 2.ประชาชนในท้องถ่ิน ได้อนุรักษ์

2. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประเพณี โบราณ อ าเภอบ้านตาก ร้อยละ 80 ฟ้ืนฟูประเพณีลอยกระทงของ

ลอยกระทงของอ าเภอบ้านตากให้เป็น จังหวัดตาก นักท่องเท่ียว ของเป้าหมาย อ าเภอบ้านตากให้เป็นท่ีรู้จักกัน

ท่ีรู้จักกันแพร่หลาย เป็นต้นก าเนิด จ านวน 2,000 คน ต่อปี แพร่หลายท้ังชาวไทย และชาว

กระทงสายของจังหวัดตาก และเป็น ต่างชาติ และเป็นเอกลักษณ์ของ

เอกลักษณ์ของอ าเภอบ้านตาก อ าเภอบ้านตากให้เป็นท่ีรู้จักกัน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการจักรยานมิตรภาพ 1.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของ  - อุดหนุนหอการค้าจังหวัดตาก 150,000 200,000 200,000  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม 1.สามารถดึงดูดให้นักท่องเท่ียว กองแผนและ

ไทย - เมียนมา จังหวัดตาก จัดโครงการจักรยานมิตรภาพ กิจกรรม มาเท่ียวในจังหวัดตากมากข้ึน งบประมาณ

2.เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ ไทย - เมียนมา ไม่น้อยกว่า 2.ประชาชนมาท่องเท่ียว

กระจายรายได้จากอุตสาหกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 จังหวัดตากและมีรายได้จาก

การท่องเท่ียวภายในจังหวัดตาก จ านวน 2,000 คน ของเป้าหมาย การท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน

3.เพ่ือเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ 3.ชาวไทย-ชาวเมียนมา

อันดีระหว่างกันของประชาชน มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน

ชาวไทย และชาวเมียนมา

16 โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริม 1.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของ  - อุดหนุนอ าเภออุ้มผาง 100,000 100,000 150,000  -  - จ านวน 1.ท าให้วัฒนธรรม วิถีชีวิต กองแผนและ

การท่องเท่ียวแผ่นดินดอยลอยฟ้า อ าเภออุ้มผาง จัดงานเทศกาลส่งเสริมการ นักท่องเท่ียว แหล่งท่องท่องเท่ียว ธรรมชาติ งบประมาณ

 2.เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิต ท่องเท่ียวแผ่นดินดอยลอยฟ้า ไม่น้อยกว่า ของอ าเภออุ้มผาง เป็นท่ีรู้จักของ

แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ ของอ าเภอ นักท่องเท่ียว ร้อยละ 80 นักท่องเท่ียว และเกิดความ

อุ้มผาง ให้นักท่องเท่ียวได้มีความรู้ จ านวน 5,000 คน ของเป้าหมาย ประทับใจและน าไปเผยแพร่ 

ความเข้าใจ ประทับใจ และน าไป อันจะท าให้มีนักท่องเท่ียวมาเท่ียว

เผยแพร่ อันจะท าให้มีนักท่องเท่ียว อ าเภออุ้มผางมากย่ิงข้ึน

มาเท่ียวอ าเภออุ้มผางมากย่ิงข้ึน 2.ประชาชนมีรายได้จากการ

3.เพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว ท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน

เพ่ิมมากข้ึน
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ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ผู้มาใช้  - ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา 1,500,000  - 1,000,000 1,000,000  - จ านวนแห่ง  - เยาวชน ประชาชน จ.ตาก ได้มี กองการ

โรงพลศึกษา 1000 ท่ีน่ัง บริการ สนามกีฬาและรองรับการ พร้อมระบบรางระบายน้ า สนามแข่งขันกีฬาท่ีมีมาตรฐาน ศึกษาฯ

แข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ พ้ืนสนาม และทาสีอาคาร สามารถรองรับการจัดการแข่งขัน

โรงพลศึกษา 1000 ท่ีน่ัง ในกีฬาระดับต่างๆ

จ านวน 1 แห่ง

 - ซ่อมแซมห้องน้ า 

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 

ซ่อมแซมอัฒจันทร์ท่ีน่ัง 

ทาสีภายในอาคาร ฯลฯ

โรงพลศึกษา 1000 ท่ีน่ัง 

จ านวน 1 แห่ง

18 ปูพ้ืนยางอาคารฟิตเนส  - เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ผู้มา  - ปูแผ่นพ้ืนยางอาคารฟิตเนส 150,000  -  -  -  - จ านวนพ้ืนท่ี  - เยาวชนและประชาชน กองการ

ใช้บริการ สนามกีฬาและเพ่ือความ จ านวน 1 แห่ง ด าเนินการ หรือองค์กรต่างๆ ในจังหวัดตาก ศึกษาฯ

ปลอดภัยในทรัพย์สินของ อบจ.ตาก มีสนามกีฬาท่ีได้มาตรฐานเพ่ือใช้

ในการจัดกิจกรรมเล่นกีฬา 

หรือฝึกซ้อม

19 โครงการพัฒนาสนามกีฬาเทนนิส  - เพ่ือพัฒนาสนามกีฬาเทนนิสให้ได้  - ติดต้ังพ้ืนยางสังเคราะห์  - 1,700,000  -  -  - จ านวนคอร์ท  - เยาวชนและประชาชน กองการ

(เพ่ิมเติม) มาตรฐาน สามารถรองรับการใช้บริการ เคลือบด้วยสารอะอลีลิกพร้อมตีเส้น หรือองค์กรต่างๆ ในจังหวัดตาก ศึกษาฯ

จากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ คอร์ดสนาม ตามแบบมาตรฐาน มีสนามกีฬาท่ีได้มาตรฐานเพ่ือใช้

ภาคประชาชน ตลอดจนการจัดแข่งขัน สนามกีฬาเทนนิส จ านวน 3 คอร์ท ในการจัดกิจกรรมเล่นกีฬา 

ในระดับต่างๆ (เพ่ิมเติม) หรือฝึกซ้อม
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20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - เพ่ือปรับปรุงอาคารเปตอง  - ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา  - 500,000  -  -  - จ านวนแห่ง  - อาคารเปตองมีสภาพดี กองการ

อาคารเปตอง ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน พร้อมติดต้ังระบบรางน้ า พร้อมให้บริการ ศึกษาฯ

 - ปรัปรุงซ่อมแซมห้องน้ า

ภายในอาคาร

 - ปรับปรุงทาสีอาคารเปตอง

 - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน

อาคาร และบริเวณโดยรอบ

สนามเปตอง

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ผู้มาใช้  - ปรับปรุงทาสีอาคารสระว่ายน้ า  -  - 300,000  - 1,000,000 จ านวนแห่ง  - เยาวชน ประชาชน จ.ตาก ได้มี กองการ

อาคารสระว่ายน้ า บริการ สนามกีฬาและรองรับการ  - เปล่ียนประตูน้ า พร้อมท่อฯลฯ สนามแข่งขันกีฬาท่ีมีมาตรฐาน ศึกษาฯ

แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ สามารถรองรับการจัดการแข่งขัน

ในกีฬาระดับต่างๆ

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ผู้มาใช้ - ปรับปรุงซ่อมแซมห้องต่างๆ  -  - 1,500,000 1,500,000  - จ านวนแห่ง  - เยาวชน ประชาชน จ.ตาก ได้มี กองการ

อาคารอัฒจันทร์สนามฟุตบอล บริการ สนามกีฬาและรองรับการ ภายในอาคาร สนามแข่งขันกีฬาท่ีมีมาตรฐาน ศึกษาฯ

แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ - ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าภายใน สามารถรองรับการจัดการแข่งขัน

อาคาร ในกีฬาระดับต่างๆ

- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

ภายในอาคาร

- ปรับปรุงทาสีอาคาร
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 โครงการพัฒนาสนามกีฬาฟุตบอล ๒  - เพ่ือพัฒนาสนามกีฬาฟุตบอล ๒  - ปูหญ้าพร้อมปรับปรุง  -  -  - 1,900,000  - จ านวนแห่ง  - เยาวชนและประชาชน กองการ

ให้ได้มาตรฐาน สามารถรองรับ ระบบน้ าภายในสนามฟุตบอล 2 หรือองค์กรต่างๆ ในจังหวัดตาก ศึกษาฯ

การให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 1 แห่ง มีสนามกีฬาท่ีได้มาตรฐานเพ่ือใช้

ภาคเอกชน ตลอดจนจัดการแข่งขัน ในการจัดกิจกรรมเล่นกีฬา 

ในระดับต่างๆ หรือฝึกซ้อม

24 ติดต้ังลู่ยางสังเคราะห์ และท าระบบ เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ผู้มาใช้  - ติดต้ังลู่ยางสังเคราะห์ภายใน  - 27,330,000  -  - 30,000,000 จ านวนแห่ง  - เยาวชนและประชาชน กองการ

รางระบายน้ าภายในสนามกีฬา บริการ สนามกีฬาและรองรับการ สนาม และท าระบบรางระบายน้ า หรือองค์กรต่างๆ ในจังหวัดตาก ศึกษาฯ

ฟุตบอล ๑ และลานกรีฑา แข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ภายในกีฬาสนามกีฬาฟุตบอล 1 มีสนามกีฬาท่ีได้มาตรฐานเพ่ือใช้

และลานกรีฑา ในการจัดกิจกรรมเล่นกีฬา 

25 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้  - จัดหาผู้น าสอนเต้นแอโรบิค 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - ผู้มาร่วมกิจกรรมได้เต้นแอโรบิค กองการ

การออกก าลังกาย ความเข้าใจเก่ียวกับการเต้นแอโรบิค จ านวน 1 คน จ านวน 12 เดือน กิจกรรม ท่ีถูกวิธี และใช้เวลาว่างให้เกิด ศึกษาฯ

ให้เกิดความถูกต้องพร้อมท้ัง การตรวจสมรรถภาพร่างกาย ไม่น้อยกว่า ประโยชน์การดูแลรักษาร่างกาย

สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย และการตรวจสุขภาพและการ ร้อยละ 80 ให้สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย

และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรง ของเป้าหมาย ต่างๆ 

26 ฝึกอบรมการบริหารสนามกีฬา  - เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหาร  - ฝึกอบรมบุคลกรในองค์กรพร้อม 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วน กองการ

และการให้บริการสนามกีฬา ส่วนจังหวัดตากท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ ท้ังศึกษาดูงานการบริหารสนาม กิจกรรม จังหวัดตากสามารถน าความรู้ ศึกษาฯ

 การบริหารและการให้บริหาร กีฬาและการให้บริการสนามกีฬา ไม่น้อยกว่า ในการบริหารและการให้บริหาร

สนามกีฬามีความรู้ส าหรับแนะน า แก่มามาใช้บริการสนามกีฬา ร้อยละ 80 สนามกีฬา มาใช้แนะน าให้แก่

ให้แก่ผู้มาใช้บริการ อบจ.ตาก จ านวน ๕๐ คน ของเป้าหมาย ผู้มาใช้บริการได้
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬา  - เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการเล่นกีฬา ฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาข้ัน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - นักเรียน เยาวชน ประชาชน กองการ

ข้ันพ้ืนฐาน  ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา พ้ืนฐาน  จ านวน 80 คน ต่อปี กิจกรรม จังหวัดตาก ได้ฝึกทักษะการเล่น ศึกษาฯ

เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตาก เยาวชน ประชาชน ให้เกิดทักษะ เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล ว่ายน้ า ไม่น้อยกว่า กีฬาอย่างถูกต้อง เพ่ือเป็นตัวแทน

การเล่นกีฬาท่ีถูกต้อง เพ่ือน าไปสู่ เทควันโด ฯลฯ ร้อยละ 80 นักกีฬาจังหวัดตากต่อไป

ความช านาญในการเล่นกีฬา ของเป้าหมาย

28 โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน  - เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชน  - จัดให้มีการแข่งขันกีฬาทุก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนคร้ัง  - นักเรียน เยาวชน ประชาชนได้ กองการ

เยาวชน หรือประชาชนระดับอ าเภอ ประชาชนพัฒนาการเล่นกีฬาต้ังแต่ ประเภท ประกอบด้วย นักเรียน แสดงออกถึงความสามารถของ ศึกษาฯ

พ้ืนฐาน เป็นแนวทางการพัฒนา เยาวชน ประชาชน ในอ าเภอ ตนเอง  และจึงส่งเสริมให้เข้าสู่

เข้าสู่การเล่นกีฬาระดับชาติต่อไป 9 อ าเภอ การแข่งขันในระดับท่ีสูงข้ึน

29 โครงการการส่งเสริมจัดกิจกรรม  - เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมยกย่องเชิดชู  - นักกีฬา  หน่วยงาน  หรือผู้ท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง  - นักกีฬา  หน่วยงาน หรือผู้ท่ีให้ กองการ

ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ท าช่ือเสียง เกียรติแก่ผู้ท่ีท าช่ือเสียงและผู้ท่ีให้ ให้การสนับสนุนด้านกีฬาท่ีท า การสนับสนุนมีขวัญและก าลังใจ ศึกษาฯ

ผู้ให้การสนับสนุนหรือท าประโยชน์ การสนับสนุนหรือท าประโยชน์ ช่ือเสียงให้จังหวัดตาก ในแต่ละ ในการเข้าร่วมแข่งขันแต่ละคร้ัง 

ด้านกีฬาของจังหวัดตาก ด้านกีฬาของจังหวัดตาก เพ่ือเป็น ชนิดกีฬาท่ีได้รับรางวัลในระดับ เพ่ือพัฒนาตนเองให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป

 ขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าประโยชน์ ต่างๆ ในแต่ละชนิดกีฬา

ในการพัฒนาตน ปีละ 1 คร้ัง

30 โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.  - เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี  - แข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน 500,000  -  -  -  - จ านวนคร้ัง  - สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กองการ

สัมพันธ์เกมส์ ระหว่าง อบจ. 17 จังหวัดภาคเหนือ อบจ.17 จังหวัดภาคเหนือ หน่วยงาน อบจ.ภาคเหนือ ศึกษาฯ

ปีละ 1 คร้ัง

31 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์  - เพ่ือแสดงถึงความสามัคคีระหว่าง  - จัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง 1,500,000  -  -  -  - จ านวนคร้ัง  - สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กองการ

(อปท.ตากคัพ) หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พนักงานองค์กรปกครองส่วน ศึกษาฯ

 ในจังหวัดตาก เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ จังหวัดตาก จ านวน 1 คร้ัง ท้องถ่ิน ในจังหวัดตาก

ระหว่าง อปท.จังหวัดตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาโดยเป็น  - เพ่ือส่งเสริม พัฒนากีฬาต่างๆ  - จัดการแข่งขันและส่งนักกีฬา 100,000 100,000  -  -  - จ านวนคร้ัง  - การมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา กองการ

เจ้าภาพ หรือร่วมกับส่วนราชการอ่ืน ให้แก่นักเรียน เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมแข่งขันกีฬา เช่นฟุตบอล  ต่างๆ ของ อบจ.ตาก หรือร่วมกับ ศึกษาฯ

และส่งเข้าร่วมแข่งขันในนาม ของจังหวัดตากในการเข้าร่วม ฟุตซอล ตะกร้อ เปตอง วอลเลย์ฯ หน่วยงาน องค์กรอ่ืน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก แข่งขันกีฬาต่างๆ พร้อมท้ังการ ว่ายน้ า บาสฯ 

หรือจังหวัดตาก เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานอ่ืน โดย อบจ.เป็นเจ้าภาพหรือ

จัดแข่งขันกีฬา ร่วมกับส่วนราชการอ่ืน

หรือในนาม จ.ตาก 

33 โครงการแข่งขันกีฬา  อบจ.ตากคัพ  - เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังทักษะ  - จัดให้มีการแข่งขันกีฬาตลอด 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 จ านวนคร้ัง  - ประชาชน เยาวชน มีส่วนร่วม กองการ

(รวมทุกประเภทกีฬาท่ีจัดแข่งขัน การเล่นกีฬา ให้แก่เยาวชน ปีงบประมาณ ในการพัฒนาด้านกีฬา พร้อมมี ศึกษาฯ

ตลอดปี) ประชาชนในจังหวัดตาก เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ ทักษะด้านกีฬา เพ่ิมมากข้ึน

ได้ออกก าลังกายให้มีสุขภาพ เปตอง วอลเลย์ฯ ว่ายน้ า บาสฯ 

ร่างกายแข็งแรง เทควันโด การแข่งขัน เดิน -ว่ิง

เพ่ือสุขภาพ ฯลฯ

34 โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  - เพ่ือให้เด็กและเยาวชนท่ีมาใช้ ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา - - - 1,000,000 - จ านวนแห่ง  - เด็กและเยาวชนท่ีมาใช้บริการ กองการ

บริการสนามกีฬา อบจ.ตาก ตามแบบกรมส่งเสริม สนามกีฬา อบจ.ตาก มีสถานท่ี ศึกษาฯ

ได้มีสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา การปกครองท้องถ่ิน ออกก าลังกาย ท่ีเหมาะสมตามวัย

ท่ีเหมาะสมตามวัย
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

35 โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬา  - เพ่ืออุดหนุนในการส่งนักกีฬา  - อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่ง 400,000 400,000 400,000 - - จ านวนคร้ัง  - จังหวัดตากมีนักกีฬา กองการ

นักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ของ จ.ตาก เข้าร่วมแข่งขันกีฬา จังหวัดตาก ในการส่งนักกีฬา ท่ีส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ศึกษาฯ

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ นักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นตัวแทนของจังหวัดตาก เข้าร่วม นักเรียน นักศึกษาแห่งป

และกีฬาคนพิการแห่งชาติ กีฬาเยาวชน แห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาตาม การแข่งขัน ระเทศไทย กีฬาเยาวชน 

และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ก าหนดการแข่งขันของ แห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ

การกีฬาแห่งประเทศไทย และกีฬาคนพิการแห่งชาติ

 -  - 13,250,000 39,730,000 15,150,000 10,350,000 35,950,000  -  -  -
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แบบ ผ. ๐2

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม 1.เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 1.การจัดประชุมฯและการติดตาม 300,000 400,000 400,000 400,000 400,000  จ านวนคร้ัง  -  มีการจัดการศูนย์ก าจัดขยะ กองแผนและ

และของเสียอันตรายชุมชน ในจังหวัดตาก ผลความก้าวหน้าของโครงการ ในการประชุม มูลฝอยรวม และของเสียอันตราย งบประมาณ

2.สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ จ านวน 1 คร้ัง ชุมชนท่ีถูกวิธี

มูลฝอยรวมและของเสียอันตราย 2.การจ้างเหมาก าจัดของเสีย จ านวนคร้ังจ้างเหมา

ชุมชน และอันตราย จ านวน 2 คร้ัง ก าจัดของเสียฯ

2 โครงการรณรงค์เพ่ือลดขยะมูลฝอย 1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี อปท. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - เจ้าหน้าท่ี อปท. แกนน าหมู่บ้าน/ กองแผนและ

ให้กับเจ้าหน้าท่ี อปท./ชุมชน/ แกนน าหมู่บ้าน/ชุมชน เก่ียวกับ ฝึกอบรม ชุมชน มีความรู้ เข้าใจในการ งบประมาณ

ประชาชน ในการบริหารจัดการ การคัดแยกขยะมูลฝอย ไม่น้อยกว่า คัดแยกขยะมูลฝอย และน าไป

ขยะมูลฝอยในชุมชน และน าไป จ านวน 80 คน ร้อยละ 80 ปฏิบัติใน หมู่บ้าน/ชุมชน 

ปฏิบัติในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างเป็น ของเป้าหมาย อย่างเป็นรูปธรรม

รูปธรรม

2.เพ่ือด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

การคัดแยกขยะอย่างครบวงจร
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ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 4 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
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แบบ ผ. ๐2

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการจัดการขยะแบบ 1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมฝึกการอบรม  - ฝึกอบรมให้กับนักเรียน - 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้ารับ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กองแผนและ

การมีส่วนร่วม ตามหลัก 3RS ได้รับความรู้การคัดแยกขยะโดยใช้       และประชาชน ในพ้ืนท่ี การฝึกอบรม มีความรู้ และความเข้าใจ งบประมาณ

หลัก ๓Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ า จังหวัดตาก  ไม่น้อยกว่า ในการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 

และน ากลับมาใช้ใหม่  จ านวน 100 คน ร้อยละ 80 ๓Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ า  

2. เพ่ือให้ชุมชน โรงเรียน ของเป้าหมาย และน ากลับมาใช้ใหม่

เป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะ 2. ชุมชน โรงเรียน เป็นต้นแบบ

ก่อนท้ิง ในการคัดแยกขยะก่อนท้ิง

ตามหลัก 3Rs

4 โครงการผลิตส่ือรณรงค์ด้านการ 1. เพ่ือผลิตส่ือรณรงค์ด้านการ  - จัดท าแผ่นพับ โปสเตอร์ - 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนฉบับ 1. มีส่ือรณรงค์ด้านการ กองแผนและ

จัดการขยะ จัดการขยะ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัดการขยะ งบประมาณ

2. เพ่ือท าให้ปริมาณขยะมูลฝอย เร่ืองขยะ 2. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง

ลดลงต้ังแต่ต้นทาง จ านวน 10,000 ฉบับ ต้ังแต่ต้นทาง

5 โครงการอบรมและส่งเสริม 1. เพ่ือส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้กับ  - ฝึกอบรมให้ความรู้กับ  - - - 200,000   200,000   จ านวนผู้เข้ารับ 1. อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) กองแผนและ

กิจกรรมอาสาสมัครท้องถ่ิน สมาชิกอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก (อถล.) อาสาสมัครท้องถ่ิน รักษ์โลก การฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหาร งบประมาณ

รักษ์โลก (อถล.) ในการบริหารจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย (อถล.) องค์กรปกครองส่วน ไม่น้อยกว่า จัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 

การปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อมภายใน ท้องถ่ิน และส่วนราชการ ร้อยละ 80 2. เกิดความร่วมมือกับองค์กรปกครอง

ท้องถ่ิน จังหวัดตาก  จ านวน 100 คน ของเป้าหมาย ส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ ภาคเอกชน 

2. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือกับ อปท. และเครือข่าย (อถล.) เพ่ือด าเนินการ

ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย เก่ียวกับการบริหารจัดการส่ิงปฏิกูล

(อถล. ) เพ่ือด าเนินการเก่ียวกับ และมูลฝอย การปกป้องและรักษา

การบริหารจัดการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ส่ิงแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม

การปกป้องและรักษาส่ิงแวดล้อม 
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แบบ ผ. ๐2

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 1. เพ่ือกระตุ้น รณรงค์ เสริมสร้างจิตส านึก  - ฝึกอบรมให้ความรู้กับ  - - - 300,000   300,000   จ านวนผู้เข้า 1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ กองแผนและ

และความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทาง นักเรียน จ านวน 100 คน ร่วมฝึกอบรม ความเข้าใจ ถึงแนวทางในการลด งบประมาณ

ในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและ - จัดกิจกรรม ประกวดโครงการ ไม่น้อยกว่า ปริมาณขยะการแยกขยะ และการ

การน าขยะไปใช้ประโยชน์ ก่อนน าไป ธนาคารขยะรีไซเคิล ร้อยละ 80 น าขยะไปใช้ประโยชน์

ก าจัด ให้กับนักเรียน นักศึกษาในการ จ านวน 1 คร้ัง ของเป้าหมาย 2. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร

ด าเนินงานกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ของโรงเรียน ได้เรียนรู้ในการบริหาร

ในโรงเรียน จ านวนคร้ัง จัดการธนาคารขยะ ต้ังแต่ต้นทาง

2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียน กลางทาง ปลายทาง

ในการจัดกิจกรรมโดยใช้เด็กเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครู 

นักเรียน นักศึกษา

 -  - 500,000 900,000 900,000 1,100,000 1,400,000  -  -  -
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม  6  โครงการ



 

แบบ ผ. ๐2

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกล้าไม้เพ่ือการอนุรักษ์ 1.เพ่ือสนับสนุนกล้าไม้ในการปลูก  - จัดจ้างเพาะช ากล้าไม้  200,000  -  -  -  - จ านวนกล้าไม้ 1.หน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน กองแผนและ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ฟ้ืนฟูป่าธรรมชาติระบบนิเวศป่าไม้ จ านวน 40,000 กล้า ไม่น้อยกว่า และประชาชนท่ัวไปได้รับกล้าไม้ งบประมาณ

และปลูกฟ้ืนฟูในพ้ืนท่ีสาธารณะ ร้อยละ 100 สนับสนุนในการปลูกเน่ืองในวาระ

พ้ืนท่ีเอกชนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ของเป้าหมาย ส าคัญ และอ่ืน ๆ

รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 2.เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีจ.ตาก 

ในเมืองตามโครงการส าคัญ  ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ

2. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก จังหวัดตาก บ้านเมืองน่าอยู่

เป็นพ้ืนท่ีป่าเพ่ือการเศรษฐกิจและ 3.ประชาชนชาวจังหวัดตาก และ

พ้ืนท่ีปลูกต้นไม้เพ่ือความร่มร่ืน ใกล้เคียงมีโอกาสร่วมแสดงความ

บ้านเมืองน่าอยู่ตามวิสัยทัศน์ จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ

ของจังหวัดตาก พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรม

3.เสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ราชินีนาถ และเป็นการเสริมสร้าง

ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชน จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

โดยการร่วมมือร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ป่าไม้ของประชาชน

มากกว่าการตัดโค่นหรือท าลาย 

ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความ

จงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรม

ราชินีนาถ

284

5.2 แผนงานการเกษตร

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. ๐2

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการสร้างจิตส านึกในการ 1. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกด้านการ  - ด าเนินการฝึกอบรม/ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. เยาวชน/ผู้น าชุมชน/ กองแผนและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาดูงานให้กับ เยาวชน/ ฝึกอบรม ประชาชน มีจิตส านึกส านึก งบประมาณ

และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อมให้กับ เยาวชน /ผู้น าชุมชน /ประชาชน  ไม่น้อยกว่า ด้านการอนุรักษ์และการใช้

/ผู้น าชุมชน/ประชาชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ร้อยละ 80 ประโยชน์จากทรัพยากร

2. เพ่ือให้เยาวชน/ผู้น าชุมชน/ จ านวน 800 คน ของเป้าหมาย ธรรมชาติและส่ืงแวดล้อม

ประชาชน สามารถพัฒนา อย่างย่ังยืน

ศักยภาพของตนเอง และสามารถ 2. เยาวชน/ผู้น าชุมชน/

น าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติและ ประชาชนสามารถพัฒนา

เผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง ศักยภาพของตนเอง และน า

3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติและ 

ในกระบวนการท างานด้าน เผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ 3. เยาวชน/ผู้น าชุมชน/ 

การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน ประชาชน เกิดการมีส่วนร่วม

ในกระบวนการท างานด้าน

การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ

การพัฒนาชุมชนท้องถ่ินต่อไป
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์



 

แบบ ผ. ๐2

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน 1.เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของ 1. คณะกรรมการเครือข่าย 700,000  -  -  -  - จ านวนคร้ัง 1. คณะกรรมการป่าชุมชนในพ้ืนท่ี กองแผนและ

จังหวัดตาก เครือข่ายป่าชุมชน หมู่บ้าน ต าบล ป่าชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ในการประชุม จังหวัดตากมีการบริหารจัดการ งบประมาณ

อ าเภอ และจังหวัด ให้มีความรู้ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ป่าชุมชน ในรูปแบบเครือข่าย

ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหาร อย่างน้อย 2 คร้ัง 2. คณะกรรมการป่าชุมชนได้

จัดการป่าชุมชน 2.คณะกรรมการเครือข่าย จ านวนคร้ัง แลกเปล่ียนประสบการณ์การ

2.เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์การ ป่าชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ในการจัดกิจกรรม บริหารจัดการป่าชุมชนในรูปแบบ

บริหารจัดการป่าชุมชนอ่ืนท่ีประสบ  มีการด าเนินกิจกรรมการ เครือข่ายกับเครือข่ายป่าชุมชน

ความส าเร็จ พัฒนาป่าชุมชน จ านวน 2 คร้ัง ระดับจังหวัดอ่ืนท่ีประสบ

3.เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม ความส าเร็จ

การพัฒนาป่าชุมชนให้เป็นแนวทาง

เดียวกัน

4 โครงการประกวดป่าชุมชน 1. เพ่ือเป็นการกระตุ้นเร่งเร้า  - จัดประกวดป่าชุมชนในพ้ืนท่ี 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนป่าชุมชน 1. องค์กรชุมชนและประชาชน กองแผนและ

ประชาชน ในชุมชนให้ร่วมคิด จังหวัดตาก เพ่ือยกย่องและ ท่ีได้รับรางวัล มีความเข้าใจและตระหนักถึง งบประมาณ

ร่วมแรง ร่วมใจและร่วมรับผิดชอบ เชิดชูเกียรติ ความส าคัญของการอนุรักษ์และ

ในการดูแลบ ารุงรักษาป่าชุมชน รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จัดการทรัพยากรป่าไม้

2.เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2. องค์กรชุมชนและประชาชน

และให้ก าลังใจแก่หมู่บ้านท่ีประสบ จ านวน 1 รางวัล มีความต่ืนตัวท่ีจะเข้ามามีบทบาท

 ผลส าเร็จในการจัดการป่าชุมชน รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และมีส่วนร่วมในการจัดการ

จนเป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านอ่ืน จ านวน 1 รางวัล ทรัพยากรป่าไม้มากย่ิงข้ึน

3. เจ้าหน้าท่ี และบุคลากรของ

หน่วยงานราชการอ่ืนได้เรียนรู้

การจัดการทรัพยากรป่าไม้มากย่ิงข้ึน
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์โครงการ



 

แบบ ผ. ๐2

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการสร้างฝายชะลอน้ า 1.เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน  - ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 300,000  -  -  -  -   จ านวนฝาย 1.ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีป่า กองแผนและ

น้ า ป่า ตามแนวพระราชด าริของ (ฝายชะลอน้ าแบบผสมผสาน) ท่ีก่อสร้าง ต้นน้ าล าธารและป่าชุมชนได้รับ งบประมาณ

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ าล าธารหรือ การฟ้ืนฟูตามแนวพระราชด าริของ

ภูมิพลฯ ป่าชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ จ านวน 100 ลูก ภูมิพลฯ

ทรัพยากรน้ าในท้องถ่ินโดยการ 2.องค์กรชุมชนและประชาชนมี

มีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและ ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีป่า

3.เพ่ือลดปัญหาการเกิดไฟป่าในพ้ืนท่ี ต้นน้ า และป่าชุมชน

จังหวัดตากตามหลักการแนวกัน 3.ปัญหาไฟป่าในพ้ืนท่ีป่าต้นน้ า

ไฟเปียก และป่าชุมชนลดน้อยลง

4.เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ 4.ทรัพยากรป่าไม้เกิดความ

โครงการตามแนวพระราชด าริของ อุดมสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน และก่อเกิด

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แหล่งอาหารในชุมชนเพ่ิมข้ึน

ภูมิพลฯ
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์



 

แบบ ผ. ๐2

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการศาสตร์พระราชาอนุรักษ์ 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน้อมน า  - ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมน้อมน า กองแผนและ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ ให้กับประชาชนจังหวัดตาก  ฝึกอบรม ศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติในการ งบประมาณ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ านวน 80 คน ไม่น้อยกว่า พัฒนาต้นน้ าล าธาร การปลูกพืช 

เก่ียวกับการพัฒนาบริเวณต้นน้ า ร้อยละ 80 การปรับปรุง บ ารุงดิน

ล าธาร การปลูกพืช 3 อย่าง  ของเป้าหมาย 2. ประชาชนมีรายได้ พ่ึงตนเองได้

ประโยชน์ 4 อย่าง การปรับปรุง มีไม้ใช้สอยในครัวเรือน และมีความ

บ ารุงดิน เกษตรทฤษฎีใหม่ ฯลฯ  ม่ันคงในชีวิต จากการปลูกพืช 

ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

2. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน

ด้วยศาสตร์พระราชา และรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7 โครงการปลูกต้นไม้ 1. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวของ  - ปลูกต้นไม้ในบริเวณส านักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนต้นไม้ 1. จังหวัดตากมีพ้ืนท่ีสีเขียวมากข้ึน กองแผนและ

จังหวัดตาก อบจ.ตาก ในพ้ืนท่ีป่าไม้ และในท่ี ท่ีปลูก 2. นักเรียน และประชาชน งบประมาณ

2. เพ่ือรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน สาธารณะตามความเหมาะสม เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์

ด้วยการปลูกต้นไม้ จ านวน 500 ต้น ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.เพ่ือสร้างความตระหนักในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม ให้แก่นักเรียน 

และประชาชน
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แบบ ผ. ๐2

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายป่าชุมชน 1. เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของ  - ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. คณะกรรมการป่าชุมชนในพ้ืนท่ี กองแผนและ

จังหวัดตาก เครือข่ายป่าชุมชน หมู่บ้าน ต าบล คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน ฝึกอบรม จังหวัดตาก มีความรู้ ความเข้าใจ งบประมาณ

อ าเภอ และจังหวัด ให้มีความรู้ จังหวัดตาก จ านวน 150 คน ไม่น้อยกว่า ในการบริหารจัดการป่าชุมชน

ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหาร ร้อยละ 80 2. คณะกรรมการป่าชุมชนในพ้ืนท่ี

จัดการป่าชุมชน ของเป้าหมาย จังหวัดตาก ได้แลกเปล่ียน

2. เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์การ ประสบการณ์กับเครือข่ายป่าชุมชน

บริหารจัดการป่าชุมชนอ่ืนท่ีประสบ ท้ังในและต่างจังหวัดท่ีประสบ

ความส าเร็จ ความส าเร็จ

9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 1. เพ่ือปกป้องและบ ารุงรักษา 1. กิจกรรมส ารวจและจัดท า 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1. มีต้นไม้ 1. ได้อนุรักษ์พันธุกรรมพืช กองแผนและ

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พันธุกรรมพืช ป้ายรายช่ือต้นไม้ใน อบจ. ท่ีส ารวจ 2. ได้รวบรวมพันธ์ุพืช สมุนไพร งบประมาณ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2. เพ่ือส ารวจรวบรวมพันธุกรรมพืช 2.จัดท าแปลงปลูกพืชสมุนไพร ไม่น้อยกว่า ในท้องถ่ิน

สยามบรมราชกุมารี อบจ.ตาก 3. เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ พร้อมจัดท าบัญชีรายช่ือฯ 2,000 ต้น 3. เป็นศูนย์เผยแพร่และข้อมูล

พันธุกรรมพืช จ านวน 1 แปลง 2. มีสมุนไพร ให้ผู้ท่ีสนใจ

4. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการหวง 3. จัดฝึกอบรมให้ความรู้และสร้าง ไม่น้อยกว่า 4. ช่วยลดภาวะโลกร้อน

แหนและเห็นคุณค่าของการ จิตส านึกในการอนุรักษ์ 100 ชนิด

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช พันธุกรรมพืช ให้เยาวชน 3. จ านวน

และประชาชนท่ัวไป ผู้เข้ารับการ

จ านวน 100 คน ฝึกอบรม

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80
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แบบ ผ. ๐2

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการจิตอาสาเพ่ือการพัฒนา 1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 1. จัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 500,000 500,000  -  - จ านวนคร้ัง 1. ได้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ กองแผนและ

ล าน้ ากับชีวิตบนวิถีแห่งความ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ล าน้ ากับชีวิต พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ งบประมาณ

พอเพียง เพ่ือประโยชน์และความสุข บดินทรเทพยวรางกูร บดินทรเทพยวรางกูร

ของประชาชนจังหวัดตาก 2. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 2. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ จ านวนผู้เข้ารับ 2. จิตอาสา ประชาชน และ

เก่ียวกับการพัฒนาล าน้ าให้เกิด จิตอาสา เยาวชน และประชาชน การฝึกอบรม เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ

ประโยชน์ต่อชุมชน ท่ัวไป จ านวน 300 คน ไม่น้อยกว่า ในการพัฒนาแหล่งน้ าในชุมชน

3. เพ่ือพัฒนาล าน้ าในชุมชน ร้อยละ 80 3. สามารถใช้ประโยชน์

ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี ของเป้าหมาย จากล าน าในชุมชนได้ตลอดปี

4. สร้างจิตส านึกให้ประชาชน 4. จิตอาสา ประชาชน และ

เกิดการรักษา และหวงแหนล าน้ า เยาวชนมีจิตส านึกในการรักษา

และหวงแหนแหล่งน้ า

11 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 1. เพ่ือจัดหาเคร่ืองพ่นลมเอนกประสงค์  - จัดซ้ือเคร่ืองพ่นลม  - 320,000  -  -  - จ านวน 1. ปัญหามลพิษหมอกควันลดลง กองแผนและ

ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตาก สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขไฟป่า เอนกประสงค์ เคร่ืองพ่นลม 2. เกิดการท างานแบบบูรณาการ งบประมาณ

และหมอกควันในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก จ านวน 100 เคร่ือง เอนกประสงค์ ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

2. เพ่ือให้เครือข่ายทุกภาคส่วนมีการ ในจังหวัดตาก

บูรณาการในการป้องกันและบรรเทา

ปัญหาความรุนแรงของไฟป่าและ

หมอกควันในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก
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แบบ ผ. ๐2

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 1. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมให้ความความรู้  - - 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ประชาชนมีความรู้ด้าน กองแผนและ

ตามศาสตร์พระราชา ให้กับประชาชนด้วยศาสตร์ ผู้น าชุมชน และประชาชน ฝึกอบรม การจัดท าธนาคารน้ าใต้ดิน  งบประมาณ

พระราชา จ านวน 100 คน ไม่น้อยกว่า ด้วยศาสตร์พระราชา

2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน้อมน า ร้อยละ 80 2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมน้อมน า

แนวพระราชด าริของ พระบาท     ของเป้าหมาย ศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติ

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล ในการบริหารจัดการน้ า 

อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี โดยการกักเก็บน้ าไว้ไต้ดิน 

จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช เพ่ือการอุปโภค บริโภค 

บรมนาถบพิตร ไปปฎิบัติเก่ียวกับ การปรับปรุงบ ารุงดิน

การบริหารจัดการน้ าโดยการ

กักเก็บน้ าไว้ใต้ดิน

13 โครงการอนุรักษ์รักษาคุณภาพ  - เพ่ือเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา  - ฝึกอบรมให้ความรู้กับ  - - - 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้า  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ กองแผนและ

ส่ิงแวดล้อม คุณภาพส่ิงแวดล้อม ประชาชนท่ัวไป ร่วมฝึกอบรม ความเข้าใจ และตระหนักถึงค งบประมาณ

จ านวน 100 คน ไม่น้อยกว่า คุณภาพส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 80 

ของเป้าหมาย

14 โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ  - เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  - จัดท าป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติ  -  - 200,000  - - จ านวนป้าย  - ได้เฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน กองแผนและ

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรม โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก บรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ ราชาภิเษก องค์การบริหาร ราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ ส่วนจังหวัดตาก พระเจ้าอยู่หัวฯ

จ านวน 1 ป้าย

 -  - 4,900,000 4,220,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000  -  -  -
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รวม  14  โครงการ



 

แบบ ผ.02/1

จ ำนวน
โครงกำร 2561 2562 2563 2564 2565

ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 - 8,500,000           - 2,000,000            - 10,500,000         

 - แผนงานเคหะและชุมชน 395 1,746,027,551 1,170,901,947 1,444,732,907 1,228,409,847 - 5,590,072,252    

 - แผนงานด้านอุตสาหกรรมและการโยธา 45 188,331,000 213,579,000 224,796,000 228,921,000 - 855,627,000       

 - แผนงานการเกษตร 6 10,520,000 6,923,000 3,923,000 1,923,000  - 23,289,000         

 - แผนงานการพาณิชย์ 1 1,000,000            1,000,000           1,000,000            1,000,000             - 4,000,000           

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต
 - แผนงานการศึกษา 5 150,000               2,200,000           1,382,000            3,932,000             - 7,664,000           

 - แผนงานสาธารณสุข 1 3,500,000            - - -  - 3,500,000           

 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 6 500,000               450,000              1,050,000            1,050,000             - 3,050,000           

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียวและกีฬำ
 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 36,998,000          - - 1,998,000             - 38,996,000         

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม
 - แผนงานบริหารท่ัวไป 1 100,000               100,000              100,000               100,000                - 400,000              

 - แผนงานเคหะและชุมชน 3 15,000,000 - 10,000,000          -  - 25,000,000

292

1,469,333,847     - 6,562,098,252   

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

งบประมำณ

ส ำหรับ โครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก

รวม 5 ปี หมำยเหตุยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ/แผนงำน

รวมท้ังส้ิน 468 2,002,126,551    1,403,653,947   1,686,983,907    



 

แบบ ผ.02/1

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง เพ่ือป้องกันปัญหาน ้าท่วม ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง  - 2,500,000  -  -  - 1. ความพึงพอใจ แก้ไขปัญหาน ้าท่วม กัดเซาะตล่ิง ทต.บ้านตาก

คอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 100 คอนกรีตเสริมเหล็ก ของประชาชน

เมตร บริเวณห้วยตาก หมู่ท่ี 9 ความยาว 100 เมตร 2. คุณภาพของ

ต้าบลตากตก อ้าเภอบ้านตาก การระบายน ้า

จังหวัดตาก ถึง อบต.ตากตก

2 โครงการก่อสร้างผนังกันน ้าป้องกัน เพ่ือป้องกันการพังทลายของตล่ิง ก่อสร้างผนังกันน ้าป้องกันตล่ิงพัง  - 6,000,000  -  -  - ระยะทาง
ตล่ิงได้รับการป้องกันการ

พังทลาย
อบต.ตาก

ออก
ตล่ิงพังตั งแต่สะพานมิตรภาพ ตั งแต่สะพานมิตรภาพสาม ประมาณ 400

สามต้าบล เช่ือมต่อ อบต.สมอโคน ต้าบลเช่ือมต่อ อบต.สมอโคน เมตร

ถึงหน้าวัดน ้าล้อม หมู่ท่ี 1  ถึงหน้าวัดน ้าล้อม หมู่ท่ี1
บ้านปากร้องห้วยจี บ้านปากร้องห้วยจี  ระยะทาง

ประมาณ 400 เมตร สูง 5 เมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน         
 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 ขุดลอกคลองหนองพระบาทใต้ เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 200  -  -  - 2,000,000  - 1. การกักเก็บ
1.ประชาชน ท่ีประสบปัญหา
ภัยแล้ง

ทต.บ้านตาก

เช่ือมต่อกับอบต.ตากออก ภัยแล้งและอุทกภัย เมตร ยาว 500 เมตร น ้าส้าหรับ ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ขนาดกว้าง 200 เมตร ท้าการเกษตร
2. พืชผลทางการ เกษตรมี
ผลผลิต

ยาว 500 เมตร ได้เพ่ิมขึ น ท่ีดีขึ น

2.ประชาชน 3.ประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่

มีคุณภาพชีวิต ท่ีดีขึ น
ท่ีดีขึ น

 -  - 0 8,500,000 0 2,000,000 0  -  -  -
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม  3  โครงการ



 

แบบ ผ.02/1

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างถนน คสล.จาก ม.1  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 344,000  - จ้านวนพื นท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง อบต.

บ.หนองตับ ต.หนองบัวเหนือ - และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 1,520 ม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน หนองบัวเหนือ
ม. 7 บ.ส้มเกลี ยง ต.ป่ามะม่วง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. หรือมีพื นท่ี
อ.เมืองตาก จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 6,080 ตร.ม.

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5 ม. 1,960,000 840,000 840,000 560,000  - จ้านวนพื นท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง อบต.นาโบสถ์

สายทาง ม.4 บ.นาโบสถ์  ต.นาโบสถ์ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 1,500 ม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

เช่ือมต่อ ม.3 ต.ประดาง อ.วังเจ้า ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม.

จ.ตาก

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 375,000  -  -  -  - จ้านวนพื นท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง อบต.ประดาง
ม.3 บ.ประดาง เช่ือมต่อ ม.3 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 1,000 ม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน
บ.ตะเคียนด้วน ต.นาโบสถ์ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร เพ่ิมมากขึ น
อ.วังเจ้า จ.ตาก พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง

ข้างละ 000 - 0.50 เมตร  
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ก่อสร้างถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000  - จ้านวนพื นท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง ทต.สามเงา

ทางเข้าอ่างแม่ปุย ม.5 ต.สามเงา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร จ้านวน 1 แห่ง ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน
และทต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว เพ่ิมมากขึ น

5 ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000  - จ้านวนพื นท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง อบต.คีรีราษฎร์

บ.ร่วมเกล้าสหมิตร - บ.ป่าหวาย และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว ๖,๐๐๐ ม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา ๒๐  เซนติเมตร เพ่ิมมากขึ น

6 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000  - จ้านวนพื นท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ อบต.

สาย บ.วังไคร้ ต.วังหมัน - บ.สองแคว ได้รับการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาให้อยู่ จ้านวน 1 แห่ง ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี ยกกระบัตร
ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก ในสภาพดี ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ อบต.วังหมัน  

บ้ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึ น อบต.วังจันทร์
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งบประมาณและท่ีผ่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ถนนท่ีได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 2,700,000 - - -  - จ้านวนพื นท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ
อบต.ตาก

ออก
เป็นแอสฟัสท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นได้รับการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 1,400 ม. ท่ีปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี
เขตติดต่อ อบต.สมอโคน (สะพาน ในสภาพดี หนา 4 เซนติเมตร ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ
มิตรภาพสามต้าบล) ถึงสามแยก บ้ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึ น
ศูนย์การเรียนรู้ ม.1 บ.ปากร้องห้วยจี 
ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก

8 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้สะพานในการ  - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,824,000  -  -  -  - จ้านวนแห่ง  - มีสะพานท่ีม่ังคง  แข็งแรง อบต.สามหม่ืน
ม.๒ บ.ขุนห้วยแม่ท้อ ต.สามหม่ืน สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร กว้าง ๗ ม. ยาว ๒๐ ม. ความสูง ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
อ.แม่ระมาด จ.ตาก ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก ๒.๕๐ ม. จ้านวน 1 แห่ง ในการใช้งาน

ปลอดภัย และรวดเร็วขึ น
9 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้สะพานในการ  - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 4,500,000  -  -  -  - จ้านวนแห่ง  - มีสะพานท่ีม่ังคง  แข็งแรง อบต.แม่วะหลวง

ม.๙ บ.แกระโก (เกร๊ะคี) สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร จ้านวน 1 แห่ง ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก ในการใช้งาน
จ.ตาก ปลอดภัย และรวดเร็วขึ น

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวตามรอย ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 3,700 ม. 5,660,000   -               -               -                - ความยาว มีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียว อบต.ป่ามะม่วง
เสริมเหล็กสายเส้นประวัติศาสตร์ เส้นทางประวัติศาสตร์ หนา 0.15 ม.รวมพื นท่ีไม่น้อยกว่า ของถนน มากขึ นและยังช่วยผลักดันทาง
ศาลหลักเมืองตาก (ศาลเก่า) 14,800 ตร.ม. ด้านเศรษฐกิจให้ดีขึ น
ต้าบลป่ามะม่วงเช่ือมต่อต้าบลแม่ท้อ

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรไปมาระหว่าต้าบลเป็นไปก่อสร้างถนนลาดยางกว้าง 6 ม. 22,397,000  22,397,000   22,397,000  22,397,000   - ร้อยละของ การสัญจรไปมาระหว่างต้าบล อบต.โป่งแดง
Asphaltic Concrete หมู่ท่ี 11 ด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยาว 5,000 ม.หนา 5 ซม. (พิกัด อุบัติเหตุลดลง เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
บ้านตลุกแขมถึงแยกทางหลวงแผ่นดินเพ่ือให้ประชาชนได้ขนส่งสินค้าการ E0533763 N ถึง E 05331048 จ้านวนพาหนะท่ี และปลอดภัย

1111 หมู่ท่ี 4 บ้านชะลาดระฆัง เกษตรมีความสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ นN 1880650) สัญจรไปมา

เช่ือมต้าบลวังประจบ บนถนน

เพ่ิมมากขึ น

12 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นทาง เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 ม. 3,800,000   -               -               -                - ความยาว การคมนาคมมีความสะดวก อบต.
ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านเด่น คมนาคม มีความปลอดภัยในการเดิน ยาว 1,450 ม.หนา 0.15 ม. ของถนน และปลอดภัย ตลุกกลางทุ่ง
มะขามถึงหมู่ท่ี 1 บ้านสระตลุง ทางระหว่างหมู่บ้าน
ต้าบลตลุกกลางทุ่ง
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนท่ีใช้เส้นทางดังกล่าว ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 3,500,000   -               -               -                - จ้านวนครัว ประชาชนมีเส้นทางในการ อบต.วังหิน

 Asphaltic Concrete สายหมู่ท่ี 11 สัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย ยาว 2,300 ม. หนา 0.04 ม. เรือนท่ีได้ใช้ คมนาคมท่ีสะดวกและปลอดภัย
บ้านพุสะแก-ต้าบลตลุกกลางทุ่ง ประโยชน์

ร้อยละ80
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 884,250  -  -  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม อบต.เชียงทอง

เสริมเหล็กสายหนองปลาไหล สัญจรท่ีสะดวกและมีความปลอดภัย ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ของผู้ใช้ สัญจรท่ีสะดวกและ
หมู่ท่ี 8 ต.เชียงทอง เช่ือม ในชีวิตและทรัพย์สิน  หนา 0.15 ม. ยาว 393 เมตร ถนนสัญจร มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านลาดยาว หมู่ท่ี 1 ต.นาโบสถ์   มีความพึงพอใจ
15 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 9,146,000  -  -  -  - ประชากร ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ทต.วังเจ้า

เสริมเหล็กสายวังเกาะฤาษี สัญจรท่ีสะดวกและมีความปลอดภัย ขนาดกว้าง 6 เมตร มากกว่า สัญจรท่ีสะดวกและมี
(เรียบแม่น ้าปิง)หมู่ท่ี 1 บ้านวังเจ้า ในชีวิตและทรัพย์สิน ยาว 2,828 เมตร หนา 0.15 เมตร 1,000 คน ความปลอดภัยในชีวิตและ
ต. เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 16,968 มีถนนสัญจร ทรัพย์สิน

เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 14 บ้านสบยมใต้ ตารางเมตร ท่ีมี

ต. เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก ความปลอดภัย

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - ร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม อบต.เชียงทอง

เสริมเหล็กบ้านท่าทองแดง สัญจรท่ีสะดวกและมีความปลอดภัย ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ของผู้ใช้ถนน สัญจรท่ีสะดวกและมี
ต้าบลนาโบสถ์ เช่ือมต่อ ในชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 ม. ยาว 3,400 เมตร สัญจร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านผาผึ ง-บ้านศรีคีรีรักษ์ มีความพึงพอใจ
ต้าบลเชียงทอง อ้าเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน (สายบ้านคลองเชียงทอง - บ้านใหม่  - 1,420,025 1,420,025 1,420,025  - ร้อยละ 80 ประชาชนมีการคมนาคมท่ีสะดวก อบต.ประดาง
เสริมเหล็ก ให้กับประชาชน และได้รับ พรสวรรค์)หมู่ท่ี 2 ของประชาชน  รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ น

ความสะดวกในการสัญจรไป-มา บ้านคลองเชียงทอง เช่ือมต่อ มีถนนใช้
ต้าบลนาโบสถ์ 
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาวรวม  2,000  เมตร  
หนาเฉล่ีย 0.20 เมตร 
หรือพื นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 

12,000 ตร.ม.พร้อมลงดิน
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 

000 – 1.00 เมตร  

และงานตีเส้นจราจร จ้านวน
ไม่น้อยกว่า 157.50 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือความสะดวกในการใช้ถนน  - สายวังน ้าเย็น หมู่ท่ี 8  - 336,000  -  -  - ร้อยละ 100 ประชาชนมีการคมนาคมท่ีสะดวก อบต.นาโบสถ์
เสริมเหล็ก ของประชาชนในต้าบลนาโบสถ์ ต้าบลนาโบสถ์ เช่ือมกับ ของประชาชน รวดเร็วและปลอดภัยเพ่ิมมากขึ น

หมู่ท่ี 6 ต้าบลเชียงทอง มีถนนใช้
อ้าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
กว้าง 6 ม.ยาว 400 ม. 
หนา 0.15ม. 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือความสะดวกในการใช้ถนน  - สายบ้านท่าทองแดง หมู่ท่ี 7  - 840,000  -  -  - ร้อยละ 100 ประชาชนมีการคมนาคมท่ีสะดวก อบต.นาโบสถ์
เสริมเหล็ก ของประชาชนในต้าบลนาโบสถ์ ต้าบลนาโบสถ์ เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 6 ของประชาชน รวดเร็วและปลอดภัยเพ่ิมมากขึ น

 ต้าบลเชียงทอง อ้าเภอวังเจ้า มีถนนใช้

จังหวัดตาก

 - กว้าง 6 ม.ยาว 1,000 ม.     

 หนา 0.15ม.

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - ร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม อบต.เชียงทอง
เสริมเหล็ก  สายบ้านใหม่เสรีธรรม- สัญจรท่ีสะดวกและมีความปลอดภัย ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ของผู้ใช้ถนน สัญจรท่ีสะดวกและมี
บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ท่ี 10  ในชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 ม. ยาว 2,550 ม. สัญจร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ต.เชียงทอง เช่ือมบ้านมอรังงาม   มีความพึงพอใจ
หมู่ท่ี 22 ต.โกสัมพี  จ.ก้าแพงเพชร

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 3,500,000  -  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม อบต.เชียงทอง
เสริมเหล็กสายชุมนุมกลาง-ไทยทวี สัญจรท่ีสะดวกและมีความปลอดภัย ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 ม. ของผู้ใช้ถนน สัญจรท่ีสะดวกและมี
หมู่ท่ี 13 เช่ือมต่อ หมู่6 ในชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 ม. ยาว 1,000 ม. สัญจร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านไร่ล้าปาง ต.โกสัมพี จ.ก้าแพงเพชร มีความพึงพอใจ
22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือความสะดวกในการใช้ถนน  - สายบ้านนาโบสถ์ (กลุ่มวังทอง)  -  - 1,050,000  -  - ร้อยละ100 ประชาชนมีการคมนาคมท่ีสะดวก อบต.นาโบสถ์

เสริมเหล็ก ของประชาชนในต้าบลนาโบสถ์ หมู่ท่ี 4 ต้าบลนาโบสถ์ เช่ือมต่อ ของประชาชน รวดเร็วและปลอดภัยเพ่ิมมากขึ น
หมู่ท่ี 8 ต้าบลเชียงทอง มีถนนใช้
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
อ้าเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก     

กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 

หนา 0.15ม.

23 โครงการก่อสร้างกล่องเรียงหิน เพ่ือป้องกันตล่ิงพังและน ้ากัดเซาะถนน - คลองประดาง หมู่ 7  -  -  - 300,000  - ร้อยละ 80 สามารถป้องกันตล่ิงพังและ อบต.นาโบสถ์

ป้องกันตล่ิงพัง บ้านท่าทองแดง ต้าบลนาโบสถ์ ของประชาชน น ้ากัดเซาะถนนได้
 เช่ือมกับ หมู่ 6 บ้านผาผึ ง มีใช้
ต้าบลเชียงทอง อ้าเภอวังเจ้า เพ่ือการเกษตร
จังหวัดตาก

24 โครงการเดินท่อส่งน ้าจากน ้าตก เพ่ือจัดสรรน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ เดินส่งน ้าจากน ้าตกเขาหมีลงอ่าง  -  - 3,000,000 3,000,000  - ประชาชนในพื นท่ีประชาชนได้มีน ้าเพ่ือการอุปโภค อบต.เชียงทอง
เขาหมีลงอ่างเก็บน ้าเขากะเปาะ   ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค เก็บน ้าเขากะเปาะ   ร้อยละ 80 บริโภคอย่างพอเพียง
ระยะทาง 15  กม. (ท่อ PE ) และการท้าการเกษตร ระยะทาง 15  กม. (ท่อ PE ) ได้รับประโยชน์

จากแหล่งน ้า

25
โครงการก่อสร้างโรงพละศึกษา
ขนาดบรรจุ 2,500 ท่ีน่ัง

 - เพ่ือให้มีสถานท่ีแข่งขันกีฬาท่ีได้
มาตราฐานรองรับการแข่งขันกีฬา
ระดับภาค ระดับประเทศ ต่อไป

 - ก่อสร้างโรงพละศึกษาขนาด
บรรจุ 2,500 ท่ีน่ัง

100 ล้าน - - 100 ล้าน  - 1 แห่ง
เยาวชน ประชาชน มีสถานท่ีใน
การออกก้าลังกายท่ีมีมาตราฐาน

ทน.แม่สอด

26
โครงการติดตั งเก้าอี  บริเวณ
อัฒจันทร์    สนามกีฬา 5 อ้าเภอ
ชายแดน

 - เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนมี
เก้าอี น่ังส้าหรับชมกีฬา

 - เก้าอี บริเวณอัฒจันทร์ 1,382,000 - - 1,382,000    - 1 แห่ง
 - เยาวชน ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกสบายในการชมกีฬา

ทน.แม่สอด

27 โครงการก่อสร้างอาคารท่ีพักนักกีฬา
 - เพ่ือให้นักกีฬามีสถานท่ีพักเวลา
เก็บตัวแข่งขัน

 - ก่อสร้างอาคารท่ีพักนักกีฬา 13 ล้าน - - 13 ล้าน  - 1 แห่ง
นักกีฬามีสถานท่ีในการพักเวลา
เก็บตัว

ทน.แม่สอด

28
โครงการติดตั งสกอร์บอร์ดฟุตบอล
(ไฟฟ้า)

 - เพ่ือให้สนามกีฬาเป็นสนามท่ีมี
มาตราฐานสากล

 - สกอร์บอร์ดฟุตบอล(ไฟฟ้า) 1,500,000 - - 1,500,000    - 1 แห่ง  - มีสนามกีฬาท่ีมีมาตราฐาน ทน.แม่สอด

29
โครงการลาดยางแอสฟัลติกส์ถนน
ในเขตทน.แม่สอด

 - เพ่ือพัฒนาด้านการคมนาคม 
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

 - ก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกส์ 
ภายในเขตเทศบาลนคร     แม่
สอด

- - 10  ล้าน 10 ล้าน  - 10 สาย
 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา

ทน.แม่สอด

30
โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง ใน
เขตทน.แม่สอด

 - เพ่ือป้องกันการเกิดอาชญากรรม
ในเวลากลางคืน

 - ติดตั งไฟฟ้า - 10 ล้าน - 10 ล้าน  - 10 แห่ง
 - ประชาชนได้รับความสะดวก
ปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา

ทน.แม่สอด
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาวาตภัยอุทกภัย และภัย
แล้ง ในเขตทน.แม่สอด (สนับสนุน
รถดับเพลิง   1 คัน, รถน ้า 1 คัน, 
อุปกรณ์ดับเพลิงและถังดับเพลิง)

 - เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ธรรมชาติ

 - จัดซื อรถดับเพลิง   - รถน ้า    
           - อุปกรณ์ดับเพลิง

30 ล้าน - - 30 ล้าน  - 1 โครงการ
 - มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติการ

ทน.แม่สอด

32
โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม
สองแผ่นดิน

 - เพ่ือให้ เยาวชนและประชาชนมี
สถานท่ีในการสืบสานวัฒนธรรม

 - ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมสอง
แผ่นดิน

50 ล้าน - - 50 ล้าน  - 1 แห่ง
 - มีแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของ
ท้องถ่ิน

ทน.แม่สอด

33
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่
กุเหนือไปถึงวัดดอยเมืองแก้ว หมู่ท่ี
 12

เพ่ือให้ถนนดีมีมาตรฐาน ขยาย
ความเจริญให้แก่ท้องถ่ินและช่วยให้
การคมนาคมในเขตเทศบาลเป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 
4.00-5.00 เมตร ยาว 
1,800.00 เมตร  หรือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 9,0000 ตาราง
เมตร

4,800,000                  -                    -                    -     - 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน

ชุมชนดอนชุมภู
เพ่ือให้ถนนดีมี

มาตรฐาน คิดเป็น
ร้อยละ 68

ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการสัญจร
ไป-มา

ทต.แม่กุ

34 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน ขนาดกว้าง 8 เมตร 12,000,000  12,000,000   12,000,000  12,000,000   - มีถนนส้าหรับ ได้ถนนมาตรฐานประชาชน ทต.แม่ตาว
เช่ือมระหว่างต้าบลแม่ตาว - การคมนาคมสัญจรไปมาอย่างสะดวก ยาว  4,000 เมตร คมนาคมได้อย่าง ได้รับความสะดวกในการสัญจร
ต้าบลท่าสายลวด รวดเร็ว และปลอดภัย สะดวกร้อยละ ไปมา

 70 ขึ นไป
35 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สาย เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน ขนาดกว้าง  5  เมตร  4,400,000   4,400,000   4,400,000   4,400,000    - มีถนนส้าหรับ ได้ถนนมาตรฐานประชาชน ทต.แม่ตาว

บ้านนางน้อย  เครือค้าวัง ถึงถนนสาย การคมนาคมสัญจรไปมาอย่างสะดวก ยาว  1,600  เมตร  คมนาคมได้อย่าง ได้รับความสะดวก

เอเชียแม่สอด - อุ้มผาง รวดเร็ว และปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สะดวก ในการสัญจรไปมา

ร้อยละ 70

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน ขนาดกว้าง  5  เมตร  2,200,000   2,200,000   2,200,000   2,200,000    - มีถนนส้าหรับ ได้ถนนมาตรฐานประชาชน ทต.แม่ตาว
บ้านนายปล่ัง  ทิโน  ถึงถนนสายเอเชียการคมนาคมสัญจรไปมาอย่างสะดวก ยาว  800  เมตร คมนาคมได้อย่าง ได้รับความสะดวก
แม่สอด - อุ้มผาง รวดเร็ว และปลอดภัย หนา  0.15  เมตร สะดวกร้อยละ ในการสัญจรไปมา

พร้อมถมหินคลุกไหล่ทาง  70 ขึ นไป

ข้างละ 0.50  เมตร
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37 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้า เพ่ืออ้านวยความสะดวกและรวดเร็ว ขนาด  ø 080 เมตร 23,200,000  23,200,000   23,200,000  23,200,000   - มีถนนส้าหรับ ได้ถนนมาตรฐานประชาชน ทต.แม่ตาว

คสล. พร้อมขยายผิวจราจรระหว่าง ในการขนส่งและการสัญจรไปมา ยาว 4,200 เมตร พร้อม คมนาคมได้อย่างได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
เทศบาลต้าบลแม่ตาว - เทศบาลนคร ขยายผิวจราจร สะดวกร้อยละ
แม่สอด  70 ขึ นไป

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพ่ืออ้านวยความสะดวกและรวดเร็ว ขนาดกว้าง  5 เมตร 3,500,000   3,500,000   3,500,000   3,500,000    - มีถนนส้าหรับ ได้ถนนมาตรฐานประชาชน ทต.แม่ตาว
ด่านบ้านไร่ริมเมย ถึงเขตติดต่อ ในการขนส่งและการสัญจรไปมา ยาว 1,500 เมตร หนา คมนาคมได้อย่างได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

ไม่น้อยกว่า 7,500ตารางเมตร

39
โครงการก่อสร้างศูนย์อาหาร         
         (ขอรับการสนับสนุนจาก
อบจ.)

เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ผู้โดยสารและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการแก่ประชาชน

1 แห่ง 1,000,000   - - -  - 1 แห่ง
สามารถรองรับการขยายตัวของ
ผู้โดยสารและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการให้บริการแก่ประชาชน

ทต.ท่าสาย
ลวด

40
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔ 
บ้านวังตะเคียน (สายจากบ้าน
นางสาวศิรประภา - โรงเรียน TDC.)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. 
ระยะทาง ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม. มีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 
2,400 ตรม.พร้อมลงหินคลุก
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.และ
ป้ายโครงการ ๑ ป้าย

1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000  -

ร้อยละท่ี
เพ่ิมขึ นของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐาน

ท้าให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

อบต.ท่าสาย
ลวด

41
โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนก
รีต หมู่ 3 บ้านท่าอาจ (สายท่า12-
วัดพระธาตุเมยโค้ง)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต  
ขนาดกว้าง 5 ม. ระยะทาง 
1,120 ม. หนา ๐.๐๕  ม.  มี
พื นท่ีเสริมผิวแอสฟัลติกคอนก
รีตไม่น้อยกว่า 5,600 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000  -

ร้อยละท่ี
เพ่ิมขึ นของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐาน

ท้าให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

อบต.ท่าสาย
ลวด

42
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๔
 บ้านวังตะเคียน (สายจากโรงโม่ – 
ดอยยาว)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ ม.
 ระยะทาง  ๕,๐๐๐ ม. พร้อม
วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ X 
๑.๐๐ ม. จ้านวน ๒ แห่ง และ
ป้ายโครงการ ๑ ป้าย

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  -

ร้อยละท่ี
เพ่ิมขึ นของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐาน

ท้าให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

อบต.ท่าสาย
ลวด
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43
โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือ
การเกษตร (โดยใช้หินคลุก) หมู่ 7 
บ้านวังตะเคียนใต้ (สายวังข่าเก่า)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนน(หินคลุก) กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง 5,000 ม. หนา
เฉล่ีย ๐.30 ม. ใช้ปริมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 7,500 ลบ.ม.
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000  -

ร้อยละท่ี
เพ่ิมขึ นของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐาน

ท้าให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

อบต.ท่าสาย
ลวด

44

โครงการวางท่อระบายน ้า คสล.
พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร หมู่
 ๓ บ้านท่าอาจ (สายบ้านนาย
สมพงษ์ หมอกขาว-สามแยกบ้าน
นายสมชัย)

เพ่ือป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า คสล.ขนาด Ø
 ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจร ระยะทาง 
5,00๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ
 ๑ ป้าย

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  -

ร้อยละท่ี
เพ่ิมขึ นของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐาน

ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขังภายใน
 หมู่บ้าน

อบต.ท่าสาย
ลวด

45
โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. 
พร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง 
คสล.หมู่ ๓ บ้านท่าอาจ  (ตลอดสาย)

เพ่ือป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง

วางท่อระบายน ้า ขนาดØ ๐.๖๐
 ม.บ่อพักสองข้างทาง 
ระยะทางยาว 3,0๐๐ ม.ขยาย
ไหล่ทาง 1 ม.พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย

8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000  -

ร้อยละท่ี
เพ่ิมขึ นของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐาน

ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขังภายใน
 หมู่บ้าน

อบต.ท่าสาย
ลวด

46
โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า 
คสล.พร้อมฝาปิดหมู่ ๗ บ้าน วัง
ตะเคียนใต้ (สายสันลมจอย)

เพ่ือป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง

ก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.
พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.5๐ 
ม.ลึกเฉล่ีย 0.50 ม.ระยะทาง
ยาว 1,000 ม.พร้อมป้าย
โครงการจ้านวน 1 ป้าย

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000  -

ร้อยละท่ี
เพ่ิมขึ นของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐาน

ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขังภายใน
 หมู่บ้าน

อบต.ท่าสาย
ลวด

302

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

47
โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล.
ห้วยแม่ตาว หมู่ ๑ บ้านแม่ตาว(เขต
 อบต.)

เพ่ือ.ให้ประชาชนมีน ้าส้าหรับ
การเกษตร

สร้างฝายน ้าล้น คสล.  สันฝาย
สูง ๒ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ ม.
 กว้าง ๖  เมตร ยาว ๑๕ ม. 
จ้านวน   1 แห่ง พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  -

ร้อยละท่ี
เพ่ิมขึ นของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐาน

ท้าให้ประชาชนมีน ้าส้าหรับ
การเกษตร

อบต.ท่าสาย
ลวด

48
โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล.
(ห้วยแม่สอด)หมู่ 4 บ้านวังตะเคียน
ใต้

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค  เพ่ิมขึ น

สร้างฝายน ้าล้น คสล.  สันฝาย
สูง ๒ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ ม.
 กว้าง ๖  เมตร ยาว ๑๕ ม. 
จ้านวน   1 แห่ง พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  -

ร้อยละท่ี
เพ่ิมขึ นของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐาน

ท้าให้ประชาชนมีน ้าส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค ตลอดปี

อบต.ท่าสาย
ลวด

49

โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตล่ิง
แม่น ้าเมยพัง หมู่ ๓ บ้านท่าอาจ 
(หลังบ้านนายเลิศ  กานมเขียว - 
คลัง ๙)

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนตามริม
แม่น ้าเมย

-ก่อสร้างแนวกันตล่ิงพัง 
ระยะทาง ๘๐๐ เมตร

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 20,000,000 20,000,000 20,000,000  -

ร้อยละท่ี
เพ่ิมขึ นของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐาน

ท้าให้ประชาชนตามริมแม่น ้า
เมยมีความปลอดภัยในชีวิต

อบต.ท่าสาย
ลวด

50
โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตล่ิง
แม่น ้าเมยพัง หมู่ ๗ บ้านวังตะเคียน
ใต้

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนตามริม
แม่น ้าเมย

-ก่อสร้างแนวกันตล่ิงพัง 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 25,000,000 25,000,000 25,000,000  -

ร้อยละท่ี
เพ่ิมขึ นของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐาน

ท้าให้ประชาชนตามริมแม่น ้า
เมยมีความปลอดภัยในชีวิต

อบต.ท่าสาย
ลวด

51
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลก
ลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน 
อบต.ท่าสายลวด

เพ่ือให้เยาวชนได้มีสนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐานส้าหรับออกก้าลังกายและ
แข่งขันกีฬา

ก่อสร้างสนามกีฬา จ้านวน ๑ 
แห่ง กว้าง  24 X 44 ม. ตาม
แบบท่ี อบต.ก้าหนด

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000  -
ร้อยละท่ี

เพ่ิมขึ นของผู้
มาใช้บริการ

ท้าให้ประชาชนได้มีสนามกีฬาท่ี
ได้มาตรฐานส้าหรับออกก้าลัง

กายและแข่งขันกีฬา

อบต.ท่าสาย
ลวด
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52 โครงการท้าสระแก้มลิง หมู่ 8
เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังกักเก็บน ้าไว้ใช้
ในการอุปโภคบริโภค

ท้าสระแก้มลิงตามแบบท่ีก้าหนด 800,000 800,000 800,000 800,000  -
จ้านวน

โครงการท่ี
ก่อสร้าง

ป้องกันปัญหาน ้าท่วมขัง
อบต.ด่าน
แม่ละเมา

53
เกเบี ยน ป้องกันน ้ากัดเซาะล้าห้วย
ห้วยปลาหลด หมู่ 10

เพ่ือป้องกันน ้ากัดเซาะล้าห้วยห้วย
ปลาหลด หมู่ 10

ก่อสร้างเกเบี ยน      ล้าห้วย
ห้วยปลาหลด หมู่ 10 ตาม
แบบท่ีก้าหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -
จ้านวน

โครงการท่ี
ก่อสร้าง

ป้องกันน ้ากัดเซาะตล่ิง
อบต.ด่าน
แม่ละเมา

54 ผันน ้าจากห้วยแม่ละเมา หมู่ 1
เพ่ือประชาชนได้มีน ้าเพ่ืออุปโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง

โครงการท้าฝายชลประทาน
และผันน ้าจากห้วยแม่ละเมา 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  -

จ้านวน
โครงการท่ี
ก่อสร้าง

ประชาชนได้มีน ้าเพ่ืออุปโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตร

อย่างท่ัวถึง

อบต.ด่าน
แม่ละเมา

55 สร้างอ่างเก็บน ้า หมู่ 1
เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และใช้ในการเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าตามแบบที
ก้าหนด

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000  -
จ้านวน

โครงการท่ี
ก่อสร้าง

ประชาชนมีอ่างเก็บน ้าเพ่ือกัก
เก็บน ้าไว้ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และใช้ในการเกษตร

อบต.ด่าน
แม่ละเมา

56
ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดกลาง(ห้วย
พลูหลวง) หมู่2

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้อุปโภค บริโภค
และเพ่ือการเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าตามแบบที
ก้าหนด

980,000 980,000 980,000 980,000  -
จ้านวน

โครงการท่ี
ก่อสร้าง

ประชาชมมีน ้าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภคและเพ่ือการเกษตร

อบต.ด่าน
แม่ละเมา

57
ก่อสร้าสะพานข้ามล้าห้วยพูลหลวง 
 เช่ือมหมู่2 และหมู่9  หมู่2

เพ่ือประชาชนระหว่างหมู่บ้าน
สัญจรไปมาสะดวก

ก่อสร้างสะพานข้ามล้าห้วย
ระหว่าง หมู่ 2 และหมู่9 ตาม
แบบท่ีก้าหนด

880,000 880,000 880,000 880,000  -
จ้านวน

โครงการท่ี
ก่อสร้าง

ประชาชนต่างหมู่บ้านสัญจรไป
มาสะดวก

อบต.ด่าน
แม่ละเมา

58 ถนน คสล.สายบ้านห้วยไม้ห้าง หมู่ 6 เพ่ือประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก
ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบท่ี
ก้าหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -
จ้านวน

โครงการท่ี
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก
อบต.ด่าน
แม่ละเมา

59 ถนน คสล,สายบ้านป่าคา หมู่ 6 เพ่ือประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก
ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบท่ี
ก้าหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -
จ้านวน

โครงการท่ี
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก
อบต.ด่าน
แม่ละเมา

60
ผันน ้าจากห้วยแม่ละเมา (ท้าฝาย
ชลประทาน)

เพ่ือประชาชนได้มีน ้าเพ่ืออุปโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง

โครงการท้าฝายชลประทาน
และผันน ้าจากห้วยแม่ละเมา 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  -

จ้านวน
โครงการท่ี
ก่อสร้าง

ประชาชนได้มีน ้าเพ่ืออุปโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตร

อย่างท่ัวถึง

อบต.ด่าน
แม่ละเมา
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61
ก่อสร้างเกเบี ยนบล๊อกหลังบ้านนาย
เป็ง  ค้าวัน

เพ่ือป้องกันน ้ากัดเซาะตล่ิง
ก่อสร้างเกเบี ยนบล๊อกหลังบ้าน
นายเป็ง  ค้าวัน ตามแบบท่ี
ก้าหนด

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  -
จ้านวน

โครงการท่ี
ก่อสร้าง

ป้องกันน ้ากัดเซาะตล่ิง
อบต.ด่าน
แม่ละเมา

62 ซ่อมแซม บ้ารุง หัวฝาย หมู่ 4
เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตร

ซ่อมแซม บ้ารุง หัวฝายตาม
แบบท่ีก้าหนด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -
จ้านวน

โครงการท่ี
ก่อสร้าง

ปราชาชนมีน ้าไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภคและใช้ใน

การเกษตร

อบต.ด่าน
แม่ละเมา

63
ก่อสร้างเข่ือน แก้มลิงล้าห้วยแม่ละ
เมา หมู่ 4

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และใช้ในการเกษตร

ก่อสร้างเข่ือน แก้มลิงล้าห้วยแม่
ละเมาตามแบบทีก้าหนด

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000  -
จ้านวน

โครงการท่ี
ก่อสร้าง

ประชาชนมีอ่างเก็บน ้าเพ่ือกัก
เก็บน ้าไว้ใช้ในการอุปโภค 
บริโภค และใช้ในการเกษตร

อบต.ด่าน
แม่ละเมา

64
โครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการ
ลงหินคลุก พร้อมปรับเกล่ียให้
เรียบร้อย

เพ่ือประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหิน
คลุก พร้อมปรับเกล่ียให้
เรียบร้อย สายทาง บ้านห้วยปู
แป้ ต้าบลพะวอ ถึง บ้านขุน
ห้วยช้างไล่ ป๊อกบ้านไม้ห้าง หมู่
 6 ต้าบลด่านแม่ละเมา

3,810,200 3,810,200 3,810,200 3,810,200  -
จ้านวน

โครงการท่ี
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
อบต.ด่าน
แม่ละเมา

65
โครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการ
ลงหินคลุก พร้อมปรับเกล่ียให้
เรียบร้อย

เพ่ือประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหิน
คลุก พร้อมปรับเกล่ียให้
เรียบร้อย สายทาง บ้านห้วย
ปลาหลด หมู่ 8  ต้าบลด่านแม่
ละเมา ถึงบ้านขุนห้วยช้างไล่ 
และป๊อกบ้านห้วยจะกือ หมู่ 6 
 ต้าบลด่านแม่ละเมา

1,881,000 1,881,000 1,881,000 1,881,000  -
จ้านวน

โครงการท่ี
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
อบต.ด่าน
แม่ละเมา

66
โครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการ
ลงหินคลุก พร้อมปรับเกล่ียให้
เรียบร้อย

เพ่ือประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหิน
คลุก พร้อมปรับเกล่ียให้
เรียบร้อย สายทาง เข้าบ้าน
ธงชัย หมู่ 7 ต้าบลด่านแม่ละเมา

4,147,200 4,147,200 4,147,200 4,147,200  -
จ้านวน

โครงการท่ี
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก
อบต.ด่าน
แม่ละเมา

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 6   เพ่ือปรับปรุงถนนท่ีช้ารุดให้สามารถใช้ - ก่อสร้างถนน คสล. 8,000,000    -  -  -  - กว้าง 5 ม.  - ถนนมีความปลอดภัยเกิดความ อบต.แม่กาษา
การคมนาคมได้สะดวกคล่องตัวปลอดภัย    บ้านน ้าดิบ ยาว 3,200 ม. คล่องตัวในการสัญจรไปมา  
ไม่เกิดอุบัติเหตุ
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68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 5      - เพ่ือปรับปรุงถนนท่ีช้ารุดให้  - ก่อสร้างถนน คสล. 61,200,000   -  -  -  - กว้าง 6  ม.  - ถนนมีความปลอดภัยเกิดความ อบต.แม่กาษา

   สามารถใช้การคมนาคม   บ้านแม่กื ดสามท่า ยาว 10,000 ม.คล่องตัวในการสัญจรไปมา  

   ได้สะดวกคล่องตัวปลอดภัย  

   ไม่เกิดอุบัติเหตุ

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 15  - เพ่ือปรับปรุงถนนท่ีช้ารุดให้  - ก่อสร้างถนน คสล. 10,000,000   -  -  -  - กว้าง 5  ม.  - ถนนมีความปลอดภัยเกิดความ อบต.แม่กาษา

   สามารถใช้การคมนาคม   บ้านแม่กื ดใหม่ดอนสว่าง ยาว 4,000 ม. คล่องตัวในการสัญจรไปมา  
   ได้สะดวกคล่องตัวปลอดภัย  
   ไม่เกิดอุบัติเหตุ

70 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ท่ี 8  - เพ่ือปรับปรุงถนนท่ีช้ารุดให้  - ก่อสร้างถนน คสล. 10,000,000   -  -  -  - กว้าง 5  ม.  - ถนนมีความปลอดภัยเกิดความ อบต.แม่กาษา
   สามารถใช้การคมนาคม   บ้านแม่กื ดสามท่าใหม่ ยาว 4,000 ม. คล่องตัวในการสัญจรไปมา  
   ได้สะดวกคล่องตัวปลอดภัย  
   ไม่เกิดอุบัติเหตุ

71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.ตาม 5,000,000  -  -  - จ้านวน ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน
สายหมู่ท่ี ๖บ้านเจดีย์โคะ ต้าบลมหาวัน ได้สะดวก แบบท่ีก้าหนด โครงการ
ถึงโรงเรียนถ ้าผาโด้ต้าบลแม่กุ ท่ีก่อสร้าง
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.ตาม 5,000,000  -  -  -  - จ้านวน ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน
สายบ้านซ๋ัวต๋ัว หมู่ท่ี ๑๒ บ้านปางวัว ได้สะดวก แบบท่ีก้าหนด โครงการ
ต้าบลมหาวัน ถึงโรงเรียนถ ้าผาโด้ ท่ีก่อสร้าง
ต้าบลแม่กุ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

73 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก่ิวคองูเพ่ือประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.ตาม 5,000,000  -  -  -  - จ้านวน ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน
สายก่ิวคองู หมู่ท่ี ๑๒ บ้านปางวัว ได้สะดวก แบบท่ีก้าหนด โครงการ

ต้าบลมหาวัน ถึง ต้าบลแม่กุ ท่ีก่อสร้าง

อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

74 ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาดเล็ก เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า  -  - 200,000,000  -  - จ้านวน ประชาชมมีน ้าไว้ใช้อุปโภค อบต.มหาวัน

หนองป่าแต้ว หมู่ท่ี ๑ บ้านมหาวัน อุปโภค บริโภค ตามแบบทีก้าหนด โครงการ บริโภคและเพ่ือการเกษตร
และใช้ในการเกษตร ท่ีก่อสร้าง
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75 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วย 1,000,000  -  -  -  - จ้านวน ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน

แม่โกนเกนบ้านทีกะเป่อ อ.พบพระ โครงการ
เช่ือมต่อบ้านพบพระน้อยหมู่ท่ี ๑๑ ท่ีก่อสร้าง
บ้านห้วยหมี ต.มหาวัน อ.แม่สอด

76 บล๊อคคอนเวิร์ด ถนนแม่กุ-ผารู เพ่ือประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างขบล๊อคคอน  - 500,000  -  -  - จ้านวน ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน
หน้าบ้านลุงแสงหล้า  เหมยค้า ได้สะดวก เวิร์ดตามแบบท่ีก้าหนด โครงการ
หมู่ท่ี ๒ ต้าบลมหาวัน ท่ีก่อสร้าง

77 บล๊อคคอนเวิร์ด ถนนแม่กุ-ผารู เพ่ือประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างขบล๊อคคอน  - 500,000  -  -  - จ้านวน ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน
หน้าบ้านนายอ้าย  แก้วมา หมู่ท่ี ๒ ได้สะดวก เวิร์ดตามแบบท่ีก้าหนด โครงการ
ต้าบลมหาวัน ท่ีก่อสร้าง

78 บล๊อคคอนเวิร์ด ถนนแม่โกนเกน  เพ่ือประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างขบล๊อคคอน  - 500,000  -  -  - จ้านวน ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน

ห้วยผักหละหน้าบ้านนายจันทรกานต์  ได้สะดวก เวิร์ดตามแบบท่ีก้าหนด โครงการ

สีวงค์  หมู่ท่ี ๒ ต้าบลมหาวัน ท่ีก่อสร้าง

79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.ตาม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - จ้านวน ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน
ตั งแต่ท้ายหมู่บ้านหมู่ท่ี ๑๐ ได้สะดวก แบบท่ีก้าหนด โครงการ
บ้านเจดีย์โคะเหนือถึง เต้าญ้าเป้า ท่ีก่อสร้าง
อ้าเภอพบพระ ระยะทาง ๑๕ กม.

80 การขุดเจาะน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตร เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 500,000  -  -  -  - จ้านวน ประชาชมมีน ้าไว้ใช้อุปโภค อบต.มหาวัน
หมู่ท่ี 6  บ้านเจดีย์โคะ อุปโภค บริโภค ตามแบบทีก้าหนด โครงการ บริโภคและเพ่ือการเกษตร

และใช้ในการเกษตร ท่ีขุดเจาะ
81 ขุดบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 500,000  -  -  -  - จ้านวนโครงการ ประชาชมมีน ้าไว้ใช้อุปโภค อบต.มหาวัน

หมูท่ี 10 บ้านเจดีย์โคะใหม่ อุปโภค บริโภค ตามแบบทีก้าหนด ท่ีก่อสร้าง บริโภคและเพ่ือการเกษตร
และใช้ในการเกษตร

82 ขุดบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ในการ ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า 500,000  -  -  -  - จ้านวนโครงการ ประชาชมมีน ้าไว้ใช้อุปโภค อบต.มหาวัน
หมูท่ี ๑๒บ้านปางวัว/ซัวต๋ัว/มอแดง อุปโภค บริโภค ตามแบบทีก้าหนด ท่ีก่อสร้าง บริโภคและเพ่ือการเกษตร

และใช้ในการเกษตร

307

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

เพ่ือประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก ก่อสร้างสะพาน คสล.ตามแบบ
ท่ีก้าหนด



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน คสล.ตาม 1,000,000  -  -  -  - จ้านวนโครงการ ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน

สายบ้านซัวต๋ัว หมูท่ี ๑๒บ้านปางวัวช ได้สะดวก แบบท่ีก้าหนด ท่ีก่อสร้าง
ต้าบลมหาวันถึงโรงเรียนถ ้าผาโด้
ต้าบลแม่กุ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

84 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก เพ่ือประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลาดยาง ตาม 5,000,000  -  -  - จ้านวนโครงการ ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน
คอนกรีต สายบ้าน เจดีย์โคะ ต.มหาวัน ได้สะดวก แบบท่ีก้าหนด ท่ีก่อสร้าง
ถึง โรงเรียนถ ้าผาโด้ ต.แม่กุ

85 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตเพ่ือประชาชนสัญจรไปมา ก่อสร้างถนน ลาดยาง 1,000,000  -  -  -  - จ้านวนโครงการ ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน
สายบ้านซัวต๋ัว  หมูท่ี ๑๒บ้านปางวัว ได้สะดวก ตามแบบท่ีก้าหนด ท่ีก่อสร้าง

ต้าบลมหาวัน ถึง โรงเรียนถ ้าผาโด้ 

ต้าบลแม่กุ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

86

โครงการลาดยางทับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 หมู่ 1 (เส้นทางเช่ือมต่อต้าบลแม่
สอด)

เพ่ือประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก
ก่อสร้างถนน ลาดยางตามแบบ
ท่ีก้าหนด

4,300,000   - - -  -
จ้านวน

โครงการท่ี
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก
อบต.พระ
ธาตุผาแดง

87

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 1 (เส้นทางชลประทาน
จากหน้าบ้านนายบุญหลง จินะ 
เช่ือมต่อต้าบลแม่ตาว)

เพ่ือประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก
ก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบท่ี
ก้าหนด

5,000,000   - - -  -
จ้านวน

โครงการท่ี
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก
อบต.พระ
ธาตุผาแดง

88
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยนายพิสุทธ์ิ) หมู่ 1 
พร้อมวางท่อระบายน ้า

เพ่ือประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก
ก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบท่ี
ก้าหนด

2,091,000   - - -  -
จ้านวน

โครงการท่ี
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก
อบต.พระ
ธาตุผาแดง

89
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์สวนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช

 - เพ่ือให้ เยาวชนและประชาชนมี
สถานท่ีในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ตามแบบท่ีก้าหนด

1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000    - 1 แห่ง  - มีแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษ์
อบต.พระ
ธาตุผาแดง

90 กาเบี ยนบล็อค หมู่ท่ี 1 เพ่ือป้องกัน/ลดปัญหาน ้าเซาะตล่ิง
บริเวณตั งแต่บ้านดาบกาญจน์
 –บ้านนายมา มาธิ (สูง 2 ม. ก.
3 ม.)

3,000,000 - - -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
ป้องกัน/ลดปัญหาน ้าเซาะตล่ิง อบต.พะวอ

91 สะพานคสล.หมู่ท่ี 1
เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

หลังโรงเรียนแม่ละเมา หมู่ท่ี 1 - - 2,500,000 -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

อบต.พะวอ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

92 ถนน คสล.หมู่ท่ี 1
เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บริเวณหลังโรงเรียนแม่ละเมา
ทะลุอ้อม (ก.5 ม. ยาว 1 กม.)

- - - 3,000,000  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

อบต.พะวอ

93 ถนน คสล.หมู่ท่ี  2
เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บริเวณจุดโปร่งยาวทั งสาย 
(กว้าง 5 ม.)

3,500,000 - - -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

อบต.พะวอ

94 ถนน คสล.หมู่ท่ี  2
เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

สายสุเจ บริเวณจุดสามแยกนาย
ยืน – เหมืองสุเจ (ก. 4 ม.พร้อม
ไหล่ทาง)

- 1,500,000 - -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

อบต.พะวอ

95 ถนน คสล.หมู่ท่ี 3
เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บริเวณจุดหน้าอนามัย-ห้วยผา
แดง (ก.4 ม.)

2,500,000 - - -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

อบต.พะวอ

96 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 3
เพ่ือใช้ในกิจกรรมของประชาชนใน
หมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 10 ม. - 1,500,000 - -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
ใช้ในกิจกรรมของประชาชนใน

หมู่บ้าน
อบต.พะวอ

97
รางระบายน ้า พร้อมตะแกรงฝาปิด
ครอบ หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ระบายน ้าได้สะดวกขึ น
บริเวณจุดหน้าวัดบ้านปูแป้-
ท้ายบ้าน (ริมน ้าแม่ละเมา)

- - 2,500,000 -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
เพ่ือให้การระบายน ้าในถนน

สะดวกขึ น
อบต.พะวอ

98 ลานกีฬาแอโรบิค หมู่ท่ี 3
เพ่ือใช้ในกิจกรรมออกก้าลังกาย
ของประชาชนในหมู่บ้าน

หมู่ท่ี 3  ขนาดกว้าง 300 ม. 
ยาว 500 ม.

- - - 2,000,000  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ

มีสถานท่ีใช้ในกิจกรรมออก
ก้าลังกายของประชาชนใน

หมู่บ้าน
อบต.พะวอ

99 เมรุเผาศพ หมู่ท่ี 3 เพ่ือใช้ในการเผาศพภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 - - - 1,800,000  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
มีเมรุเผาศพในหมู่บ้าน อบต.พะวอ

100 ถนน คสล.หมู่ท่ี 4
เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บริเวณจุดจากหมู่ท่ี 4 –บ้านพะ
นิกรี (ก.4 ม. ยาว 6 กม.)

3,000,000 - - -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

อบต.พะวอ

101 ถนน คสล.หมู่ท่ี 4
เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บริเวณจุดจากหมู่ท่ี 4 – หมู่ท่ี 5
 (ก.4 ม. ยาว 5 กม.)

- 2,900,000 - -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

อบต.พะวอ

102 ถนน คสล.หมู่ท่ี 5
เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บริเวณจุดต้นผึ ง -ปางควาย – 
เปาโล

3,500,000 - -  -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

อบต.พะวอ

103 ถนนหินคลุก หมู่ท่ี 5
เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บริเวณจุดปางส่างค้า,เลโค๊ะ
,มูเซอ,ลีซอ,ภูกา,ปางควาย

- 1,500,000 -  -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

อบต.พะวอ

104 ถนน คสม.สายกลางทุ่ง.หมู่ท่ี 6
เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บริเวณจุดต่อจากนานางแสน  
ราชรัฐ – ทางสายห้วยปูแป้

1,500,000 - - -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

อบต.พะวอ

105 บล็อกคอนเวร์ส หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้การระบายน ้าสะดวกขึ น บริเวณจุดห้วยสุเจใกล้เหมืองแร่ - 3,000,000 - -  -
จ้านวนท่ี
ก่อสร้าง

เพ่ือให้การระบายน ้าสะดวกขึ น อบต.พะวอ
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106 ถนน คสล.หมู่ท่ี 7
เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

มี 2 จุด บริเวณจุด 1. ห้วย
มะเต่ 2. สันไม้เรียง (ก .4 ม.)

- 3,000,000 - -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

อบต.พะวอ

107
สะพาน คสล.ข้ามห้วยระพริ ง หมู่ท่ี
 8

เพ่ือใช้ในการสัญจรเข้าออกระหว่าง
หมู่บ้าน

มี 2 จุด คือ 1.จุดข้ามห้วยระ
พริ ง หมู่ท่ี 8 ระยะทางยาว 25
 ม. กว้าง 4 ม. ๒.จุดข้ามห้วย
โค๊ะเค๊ะ หมู่ท่ี 8 ระยะทางยาว 
25 ม. กว้าง 4 ม.

1,500,000 - - -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
ประชาชนสัญจร ไปมาได้อย่าง

สะดวกและปลอดภัย
อบต.พะวอ

108 ถนน คสล.หมู่ท่ี 9
เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บริเวณหน้าบ้านนางมยุรีแสน
สิทธ์ิ-หลังสุสาน (ก. 5 ม. ยาว 
10 กม.)

3,000,000 - - -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

อบต.พะวอ

109 กาเบี ยนบล็อค หมู่ท่ี 9
เพ่ือป้องกันน ้าท่วม และประชาชน
มีความปลอดภัย

บริเวณจุดสามแยกทางขึ นวัด
ดอย

 - 3,000,000  -  -  -
จ้านวนท่ี
ก่อสร้าง

ป้องกันน ้าท่วมและประชาชน
ปลอดภัย

อบต.พะวอ

110 ถนน คสล.หมู่ท่ี 9
เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย

บริเวณสามแยกวัดดอย-ไร่นาย
สน ของทิพย์ (ก.5 ม.ยาว 1 กม.)

 -  - 2,000,000  -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา 
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

อบต.พะวอ

111 กาเบี ยนบล็อค หมู่ท่ี 9
เพ่ือป้องกันน ้าท่วม และประชาชน
มีความปลอดภัย

บริเวณจุดไร่นางเจริญกิจ  วงค์ถา - - - 3,500,000  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
ป้องกัน/ลดปัญหาน ้าเซาะตล่ิง อบต.พะวอ

112 รางระบายน ้า หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้ระบายน ้าได้สะดวกขึ น
บริเวณจุดสามแยกทางขึ นวัด
ดอย-ไร่นายเล็ก  มังเทศ

- - - 2,000,000  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
เพ่ือให้การระบายน ้าในถนน

สะดวกขึ น
อบต.พะวอ

113 ประปาภูเขา หมู่ท่ี 1
เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าในการ
อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ

บริเวณจุดห้วยสวนหมากลงมา
ใช้ในหมู่บ้าน (ยาว 7 กม.)

- 1,500,000 - -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
ประชาชนมีน ้าในการอุปโภค-

บริโภคอย่างเพียงพอ
อบต.พะวอ

114 แตรฝายต้นข่อย หมู่ท่ี 2
เพ่ือใช้ส้าหรับผันน ้าเพ่ือใช้ในการ
อุปโภค บริโภค และใช้ใน
การเกษตรกรรม

แตรฝายต้นข่อยจ้านวน 6 จุด - - 1,200,000 -  -
จ้านวนจุดท่ี

ก่อสร้าง
เพ่ือให้มีน ้าส้าหรับอุปโภค-

บริโภค
อบต.พะวอ

115 ดาดล้าเหมือง หมู่ท่ี 3

เพ่ือเป็นการระบายน ้าในช่วงฤดูน ้า
หลาก และท่ีส้าหรับส่งน ้าในฤดูแล้ง
ส้าหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค 
และการเกษตร

บริเวณจุดห้วยผาแดง-ห้วย
ปลากด

- - 3,500,000 -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ

เพ่ือระบายน ้าเพ่ือใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคและใช้ใน

การเกษตร
อบต.พะวอ

116
ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาทั ง
หมู่บ้าน    หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าในการ
อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ

บริเวณปางส่างค้า,เลโค๊ะ,มูเซอ,
ลีซอ,ภูกา,ปางควาย

- 2,000,000 - -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
ประชาชนมีน ้าในการอุปโภค-

บริโภคอย่างเพียงพอ
อบต.พะวอ
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117
ซ่อมแซมอ่างเก็บน ้าประปา หมู่ท่ี 4
 พร้อมเปล่ียนเมนท่อประปา และ
แท้งค์น ้า

เพ่ือเก็บกักน ้าในการใช้อุปโภค-
บริโภค

มี 2 จุด คือ 1. บริเวณจุดทีกริคี
   2.บริเวณจุดทีเดอะเมอครี 
ซ่อมแซมอ่างเก็บน ้าประปา หมู่
ท่ี 4 พร้อมเปล่ียนเมนท่อ
ประปา และแท้งค์น ้าขนาด 
3,000 ลิตร จ้านวน 4 ลูก

- 2,500,000 - -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
เพ่ือให้มีน ้าส้าหรับอุปโภค-

บริโภค
อบต.พะวอ

118 ดาดล้าเหมืองห้วยห้วยไคร้ หมู่ท่ี 7

เพ่ือเป็นการระบายน ้าในช่วงฤดูน ้า
หลาก และท่ีส้าหรับส่งน ้าในฤดูแล้ง
ส้าหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค 
และการเกษตร

บริเวณฝายห้วยไคร้ 2,500,000 - - -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ

เพ่ือระบายน ้าเพ่ือใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคและใช้ใน

การเกษตร
อบต.พะวอ

119 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 9
เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

บริเวณแท้งค์น ้าประปา หมู่ท่ี 
9-บ้านนางปราณี รอดมา

- - 2,500,000 -  -
โครงการท่ีแล้ว

เสร็จ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง อบต.พะวอ

120

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายหมู่ท่ี 4 บ้านวัง
หมัน ต.วังหมัน-    บ้านดงลาน หมู่
ท่ี 5    ต.วังจันทร์

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวก

1 แห่ง 8,000,000   8,000,000   8,000,000   8,000,000    -  1 สาย
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวก

อบต.วัง
จันทร์  

อบต.วังหมัน

121

โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) เช่ือมสะพานสามเงา 
ระหว่างย่านรี  สามเงา และ
เทศบาลต้าบลสามเงา

 เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

3 แห่ง 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000    -
 ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ 

80

 ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

อบต.สามเงา
    อบต.

ย่านรี  ทต.
สามเงา

122
โครงการก่อสร้างโซล่าฟาร์ม พร้อม
โรงจักรดีเซล

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 1 แห่ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  -  1 โครงการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง อบต.บ้านนา

123

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง เช่ือมระหว่าง  บ้าน
ยางโองน ้า ต.แม่สลิด และบ้านป่า
ยางใต้ ต.สามเงา

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวก

1 แห่ง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000  -  1 สาย
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวก

อบต.สามเงา

124
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วย
แห้ง หมู่ท่ี 2 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.
ตาก

เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังและ
ประชาชนมีน ้าใช้ในการอุปโภคและ
บริโภค

1 แห่ง 3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000    -  1 แห่ง
เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังและ
ประชาชนมีน ้าใช้ในการอุปโภค
และบริโภค

อบต.ย่านรี
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125
โครงการบูรณะถนนลาดยางสายท่า
ปุย หมู่ท่ี 5 ต.สามเงา  ถึง บ้านป่า
ยางใต้ ต.สามเงา

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวก

1 แห่ง 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000    -  1 สาย
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวก

ทต.สามเงา  
   อบต.สาม

เงา
126 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเพ่ือให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว กว้าง 6 เมตร 1,500,000  -  -  -  - 1  สาย ประชาชนมีการคมนาคม อบต.วังหมัน

สายวังหวายหมู่ 6 ต.วังหมัน - ยาว 420 เมตร ท่ีสะดวก รวดเร็ว
บ้านสามเงา ต.สามเงา

127 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเพ่ือให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว กว้าง 6 เมตร 1,500,000  -  -  - 1  สาย ประชาชนมีการคมนาคม อบต.วังหมัน
สายวังหวายหมู่ 6 ต.วังหมัน - ยาว 420 เมตร ท่ีสะดวก  รวดเร็ว
บ้านจัดสรร ต.สามเงา

128 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหมู่ 3 ต.วังหมัน -เพ่ือให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว กว้าง 6 เมตร 13,500,000  -  -  -  - 1  สาย ประชาชนมีการคมนาคม อบต.วังหมัน
หมู่ 8 ต.ยกกระบัตร ยาว 4,500 เมตร ท่ีสะดวก  รวดเร็ว

129 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อม เพ่ือให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว กว้าง 6 เมตร 7,200,000  -  -  -  - 1  สาย ประชาชนมีการคมนาคม อบต.วังหมัน
สะพาน คสล.สายหมู่ 4 ต.วังหมัน - ยาว 2,360 เมตร ท่ีสะดวก  รวดเร็ว
หมู่ 6 ต.วังจันทร์

130 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพ่ือให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว กว้าง 6 เมตร 6,000,000  -  -  -  - 1  สาย ประชาชนมีการคมนาคม อบต.วังหมัน
ท้ายบ้านหมู่ 7 ต.วังหมัน - ยาว 1,680 เมตร ท่ีสะดวก  รวดเร็ว
บ้านยางโองน ้า ต.แม่สลิด

131 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพ่ือให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว กว้าง 6 เมตร 6,600,000  -  -  -  - 1  สาย ประชาชนมีการคมนาคม อบต.วังหมัน

ท้ายบ้านหมู่ 1 ต.วังหมัน- หมู่ 7 ยาว 1,900 เมตร  ท่ีสะดวก  รวดเร็ว

ต.วังจันทร์
132 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว กว้าง 6 เมตร 12,600,000  -  -  -  - 1  สาย ประชาชนมีการคมนาคม อบต.วังหมัน

สายวังปู่บุตร หมู่ 2 ต.วังหมัน - หมู่ 1 ยาว 2,850 เมตร ท่ีสะดวก  รวดเร็ว
 ต.วังจันทร์

133 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเพ่ือให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็วกว้าง 6 เมตร 1,200,000  -  -  -  - 1  สาย ประชาชนมีการคมนาคม อบต.วังหมัน
สายหมู่ 6 ต.วังหมัน - บ้านยางโองน ้า ยาว 7,375 เมตร ท่ีสะดวก  รวดเร็ว
หมู่ 5 ต.แม่สลิด

134 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเพ่ือให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็วกว้าง 6 เมตร 5,400,000  -  -  -  - 1  สาย ประชาชนมีการคมนาคม อบต.วังหมัน
สาย หมู่ 7 -บ้านยางโองน ้า ต.แม่สลิด ยาว 2,000 เมตร ท่ีสะดวก  รวดเร็ว
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135 โครงการก่อสร้างฝายยางกั นแม่น ้าวัง เพ่ือให้การคมนาคมสะดวกและ จ้านวน 2 แห่ง 40,000,000  -  -  -  - 2 แห่ง ประชาชนมีการคมนาคม อบต.วังหมัน

หมู่ 3 - 2และ หมู่ 6 - 7ต.วังหมัน รวดเร็ว ท่ีสะดวก  รวดเร็ว

136 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น ้าวัง เพ่ือให้ประชาชนมีสะพานข้ามคลอง ก่อสร้างสะพาน 30,000,000  -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีสะพาน อบต.วังหมัน

 หมู่ 4 ส่งน ้าในการขนส่งน ้าในการขนส่งผลผลิตจ้านวน 1 แห่ง ข้ามคลองส่งน ้า
ทางการเกษตร ในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร
137 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเพ่ือให้การคมนาคม กว้าง 8 ม. 1,200,000  -  -  -  - 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม อบต.วังหมัน

สายหมู่ 6 ต.วังหมัน - บ้านยางโองน ้า สะดวกและรวดเร็ว ยาว 7,375 ม. ท่ีสะดวก รวดเร็ว
หมู่ 5 ต.แม่สลิด

138 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเพ่ือให้การคมนาคม กว้าง 6 ม. 5,400,000    -  -  -  - 1  สาย ประชาชนมีการคมนาคม อบต.วังหมัน

สาย หมู่ 7 - บ้านยางโองน ้า ต.แม่สลิดสะดวกและรวดเร็ว ยาว 2,000 ม. ท่ีสะดวก รวดเร็ว

139 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง 6 ม. 3,240,000    -  -  -  - 1  สาย ประชาชนมีการคมนาคม อบต.วังหมัน

สายบ้านวังหมัน หมู่ 4 - บ้านยางโอง สะดวกและรวดเร็ว ยาว 1,200 ม. ท่ีสะดวก รวดเร็ว

 ต.แม่สลิด
140 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง 6 ม. 4,000,000  -  -  -  - 1  สาย ประชาชนมีการคมนาคม อบต.วังหมัน

สายบ้านวังหมัน หมู่ 4 - บ้านดงลาน สะดวกและรวดเร็ว ยาว 2,000 ม. ท่ีสะดวก รวดเร็ว
 ต.วังจันทร์

141 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง 6 ม. 4,000,000  -  -  -  - 1  สาย ประชาชนมีการคมนาคม อบต.วังหมัน
สายบ้านวังไคร้  - บ้านสองแคว  สะดวกและรวดเร็ว ยาว 2000 ม. ท่ีสะดวก รวดเร็ว
ต.ยกกระบัตร

142

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านวังโพ หมู่ท่ี 1 - บ้าน
ดงลานหมู่ท่ี 5 เช่ือมต่อถนน
พหลโยธิน

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก

กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. หนา
 0.20 ม.

13,000,000  -  -  -  - 1 แห่ง
 ให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก

อบต.วังจันทร์

143
โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ถนนลาดยาง สายวงแหวนบ้านวัง
น ้าผึ ง

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่ง 5,500,000  -  -  -  - 1 แห่ง
 ให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก

อบต.วังจันทร์
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144
โครงการก่อสร้างประตูระบายน ้า
แม่น ้าวัง หมู่ท่ี 3 บ้านวังน ้าผึ ง 
(ประตู ป.ต.ร.)

เพ่ือป้องกันปัญหาน ้าท่วมและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

ก่อสร้างประตูระบายน ้า 200,000,000  -  -  -  - 1 แห่ง
น ้าไม่ท่วมและมีน ้าใช้ตลอดปี - 
ผันน ้าลงคลองน ้าเย็นเพ่ือเก็บน ้า
เข้าสู่แก้มลิงหนองช้า

อบต.วังจันทร์

145
โครงการก่อสร้างประตูระบายน ้า
แม่น ้าวัง หมู่ท่ี 1

เพ่ือป้องกันปัญหาน ้าท่วมและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

ก่อสร้างประตูระบายน ้า 200,000,000  -  -  -  - 1 แห่ง น ้าไม่ท่วมและมีน ้าใช้ตลอดปี อบต.วังจันทร์

146

โครงการก่อสร้างลิปแล็ปกัน ตล่ิง
พัง/ก่อสร้างผนังหินทิ งแบบ 
Gabion Box/ทิ งหิน-หมู่ท่ี 1 บ้าน
วังโพ (แม่น ้าวัง)

   -   เพ่ือป้องกันน ้าไม่ให้กันเซาะ
ตล่ิง ท้าให้น ้าไหลได้สะดวกไม่เกิด
น ้าท่วม

ก่อสร้างผนังหินทิ ง 2,500,000  -  -  -  - 1 แห่ง น ้าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง อบต.วังจันทร์

147

โครงการก่อสร้างลิปแล็ปกัน ตล่ิง
พัง/ก่อสร้างผนังหินทิ งแบบ 
Gabion Box/ทิ งหิน-หมู่ท่ี 2 บ้าน
วังพระยาจันทร์ (แม่น ้าวัง)

เพ่ือป้องกันน ้าไม่ให้กันเซาะตล่ิง ท้า
ให้น ้าไหลได้สะดวกไม่เกิดน ้าท่วม

ก่อสร้างผนังหินทิ ง 3,000,000  -  -  -  - 1 แห่ง น ้าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง อบต.วังจันทร์

148

โครงการก่อสร้างลิปแล็ปกัน ตล่ิง
พัง/ก่อสร้างผนังหินทิ งแบบ 
Gabion Box/ทิ งหิน-หมู่ท่ี 3 บ้าน
วังน ้าผึ ง (แม่น ้าวัง)

เพ่ือป้องกันน ้าไม่ให้กันเซาะตล่ิง ท้า
ให้น ้าไหลได้สะดวกไม่เกิดน ้าท่วม

ก่อสร้างผนังหินทิ ง 3,000,000  -  -  -  - 1 แห่ง น ้าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง อบต.วังจันทร์

149
โครงการศึกษาผันน ้าอ่างทองกวาว 
หมู่ท่ี 10 (บ้านเด่นกระถิน) เข้าลง
อ่างห้วยทราย หมู่ท่ี 9 (บ้านศานติ)

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าเก็บไว้ใช้ใน
การอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง

ส้ารวจศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ

50,000  -  -  -  - 1 แห่ง
ประชาชนมีน ้าเก็บไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง

อบต.วังจันทร์

150
โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบ
นิเวศ-คลองลาน (1),คลองน ้าเย็น ,
 ห้วยโขงเขง(1), คลองห้วยทราย (2)

     -   เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค

ก่อสร้างฝาย 2,500,000  -  -  -  - 5 แห่ง
เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

อบต.วังจันทร์

151 โครงการวางท่อน ้า  อบต.วังจันทร์
 - จากอ่างทองกวาว (ม.10) เข้า
สระประปาหมู่บ้าน

1,500,000  -  -  -  -

  - จากอ่างคลองโพ (ม.5) -วัดนาตา
โพ (ม.4)

1,500,000  -  -  -  -
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 -  เพ่ือให้มีน ้าส่งเข้าสระประปา
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152
โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่
 - หมู่ท่ี 2 บ้านวังพระยาจันทร์

   - เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าท่ีสะอาด
ไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ 3,000,000  -  -  -  - 1 แห่ง
ประชาชนมีน ้าท่ีสะอาดไว้ใช้
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

อบต.วังจันทร์

153
โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่
 - หมู่ท่ี 4 บ้านนาตาโพ

  -  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าท่ีสะอาด
ไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ 3,000,000  -  -  -  - 1 แห่ง
ประชาชนมีน ้าท่ีสะอาดไว้ใช้
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

อบต.วังจันทร์

154
โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่
 - หมู่ท่ี 6 บ้านดงสามสิบ

   -  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าท่ีสะอาด
ไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ 3,000,000  -  -  -  - 1 แห่ง
ประชาชนมีน ้าท่ีสะอาดไว้ใช้
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

อบต.วังจันทร์

155
โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่
 - หมู่ท่ี 7 บ้านอยู่ดี

   -  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าท่ีสะอาด
ไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ 3,000,000  -  -  -  - 1 แห่ง
ประชาชนมีน ้าท่ีสะอาดไว้ใช้
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

อบต.วังจันทร์

156
โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่
 - หมู่ท่ี 10 บ้านเด่นกระถิน

   -  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าท่ีสะอาด
ไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ 3,000,000  -  -  -  - 1 แห่ง
ประชาชนมีน ้าท่ีสะอาดไว้ใช้
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

อบต.วังจันทร์

157
โครงการจัดหาน ้าอุปโภคบริโภค -   
 หมู่ท่ี 1 บ้านวังโพ

   -  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าท่ีสะอาด
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค

เจาะบ่อบาดาลรูปแบบ 1 500,000  -  -  -  - 1 แห่ง
ประชาชนมีน ้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค

อบต.วังจันทร์

158
โครงการจัดหาน ้าอุปโภคบริโภค -  
 หมู่ท่ี 3 บ้านวังน ้าผึ ง

  -  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าท่ีสะอาด
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค

เจาะบ่อบาดาลรูปแบบ 1 500,000  -  -  -  - 1 แห่ง
ประชาชนมีน ้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค

อบต.วังจันทร์

159
โครงการจัดหาน ้าอุปโภคบริโภค -   
 หมู่ท่ี 4 บ้านนาตาโพ

  -  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าท่ีสะอาด
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค

เจาะบ่อบาดาลรูปแบบ 1 500,000  -  -  -  - 1 แห่ง
ประชาชนมีน ้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค

อบต.วังจันทร์

160
โครงการจัดหาน ้าอุปโภคบริโภค -   
 หมู่ท่ี 5 บ้านดงลาน

  -  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าท่ีสะอาด
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค

เจาะบ่อบาดาลรูปแบบ 1 500,000  -  -  -  - 1 แห่ง
ประชาชนมีน ้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค

อบต.วังจันทร์

161
โครงการจัดหาน ้าอุปโภคบริโภค -  
 หมู่ท่ี 6 บ้านดงสามสิบ

  -  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าท่ีสะอาด
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค

เจาะบ่อบาดาลรูปแบบ 1 500,000  -  -  -  - 1 แห่ง
ประชาชนมีน ้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค

อบต.วังจันทร์

162
โครงการจัดหาน ้าอุปโภคบริโภค -  
 หมู่ท่ี 7 บ้านอยู่ดี

  -  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าท่ีสะอาด
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค

เจาะบ่อบาดาลรูปแบบ 1 500,000  -  -  -  - 1 แห่ง
ประชาชนมีน ้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค

อบต.วังจันทร์

163
โครงการจัดหาน ้าอุปโภคบริโภค -   
 หมู่ท่ี 8 บ้านมีสุข

  -  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าท่ีสะอาด
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค

เจาะบ่อบาดาลรูปแบบ 1 500,000  -  -  -  - 1 แห่ง
ประชาชนมีน ้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค

อบต.วังจันทร์

164
โครงการซ่อม/สร้างถนน ค.ส.ล.     
 หมู่ท่ี 7 บ้านอยู่ดี - อ่างเก็บน ้า
ห้วยทราย หมู่ท่ี 9

  -  เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา 
ได้สะดวก

กว้าง 6 ม. ยาว 2.291 กม. 6,200,000  -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.วังจันทร์
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165
โครงการขุดลอกหรือก้าจัดวัชพืช    
 อ่างเก็บน ้าคลองห้วยทราย หมู่ท่ี 9

  -  เพ่ือให้ประชาชน หมู่ท่ี 6-10 
ต.วังจันทร์ หมู่ท่ี 1 ต.วังหมัน มีน ้า
ไว้ใช้อุปโภคบริโภคและท้า
การเกษตร

1. เสริมคันกั นน ้า
2. ขุดลอกอ่าง

50,000,000  -  -  -  - 1 แห่ง
ประชาชนมีน ้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคและท้าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

อบต.วังจันทร์

166
โครงการก่อสร้างเหมืองสูบน ้าด้วย
พลังงานไฟฟ้า- หมู่ท่ี 2               
บ้านวังพระยาจันทร์

เพ่ือให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต
และมีน ้าใช้เพียงพอในการท้า
เกษตรกรรม

ก่อสร้างพร้อมระบายกระจายน ้า 18,000,000  -  -  -  - 1 แห่ง
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ นและมี
น ้าใช้เพียงพอในการท้า
เกษตรกรรม

อบต.วังจันทร์

167
โครงการก่อสร้างเหมืองสูบน ้าด้วย
พลังงานไฟฟ้า- หมู่ท่ี 3 บ้านวังน ้าผึ ง

เพ่ือให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต
และมีน ้าใช้เพียงพอในการท้า
เกษตรกรรม

ก่อสร้างพร้อมระบายกระจายน ้า 18,000,000  -  -  -  - 1 แห่ง
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ นและมี
น ้าใช้เพียงพอในการท้า
เกษตรกรรม

อบต.วังจันทร์

168
โครงการก่อสร้างเหมืองสูบน ้าด้วย
พลังงานไฟฟ้า - หมู่ท่ี4 บ้านนาตาโพ

เพ่ือให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต
และมีน ้าใช้เพียงพอในการท้า
เกษตรกรรม

ก่อสร้างพร้อมระบายกระจายน ้า 18,000,000  -  -  -  - 1 แห่ง
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ นและมี
น ้าใช้เพียงพอในการท้า
เกษตรกรรม

อบต.วังจันทร์

169 โครงการแก้มลิง - หมู่ท่ี 1 บ้านวังโพ
เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าเก็บไว้ใช้ใน
การอุปโภคบริโภคและท้าการเกษตร

ขุดลอกแก้มลิง 3,000,000  -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีน ้าไว้ใช้อย่างเพียงพอ อบต.วังจันทร์

170
โครงการแก้มลิง - หมู่ท่ี 4 บ้านนา
ตาโพ

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคและท้าการเกษตร

ขุดลอกแก้มลิง 3,000,000  -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีน ้าไว้ใช้อย่างเพียงพอ อบต.วังจันทร์

171
โครงการแก้มลิง - หมู่ท่ี 10 บ้าน
เด่นกระถิน

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคและท้าการเกษตร

ขุดลอกแก้มลิง 3,000,000  -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีน ้าไว้ใช้อย่างเพียงพอ อบต.วังจันทร์

172
โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน ้าคลอง
โพ (หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคและท้าการเกษตรและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

ขุดลอกอ่าง 2,000,000  -  -  -  - 1 แห่ง น ้าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง อบต.วังจันทร์

173
โครงการขุดลอกหรือก้าจัดวัชพืช
หนอง/สระ/ อ่างเก็บน ้า - หมู่ท่ี 1 
(หนองชุมแสง), (หนองดุก)

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคและท้าการเกษตร

ขุดลอกหนอง/สระ/อ่าง 2,500,000  -  -  -  - 2 แห่ง ประชาชนมีน ้าไว้ใช้อย่างเพียงพอ อบต.วังจันทร์

174
โครงการขุดลอกหรือก้าจัดวัชพืช
หนอง/สระ/อ่างเก็บน ้า - หมู่ท่ี 1-3 
(หนองตีนดอย)

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคและท้าการเกษตร

ขุดลอก/หนอง/สระ/อ่าง 2,500,000  -  -  -  - 1 แห่ง ประชาชนมีน ้าไว้ใช้อย่างเพียงพอ อบต.วังจันทร์

316

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

175
โครงการขุดลอกหรือก้าจัดวัชพืช
หนอง/สระ/ อ่างเก็บน ้า - หมู่ท่ี 4 
(สระนาตาโพ), (หนองผักบุ้ง)

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคและท้าการเกษตร

ขุดลอก/หนอง/สระ/อ่าง 1,000,000  -  -  -  - 2 แห่ง ประชาชนมีน ้าไว้ใช้อย่างเพียงพอ อบต.วังจันทร์

176

โครงการขุดลอกหรือก้าจัดวัชพืช
หนอง/สระ/อ่างเก็บน ้า - หมู่ท่ี 5 
(อ่างเก็บน ้าขุนห้วยดงลาน),(สระ
เก็บน ้าหน้า ร.ร.ดงลาน),(หน้าบ้าน
หมอประมวล),(หลังป่าไม้)

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคและท้าการเกษตร

ขุดลอก/หนอง/สระ/อ่าง 1,000,000  -  -  -  - 4 แห่ง ประชาชนมีน ้าไว้ใช้อย่างเพียงพอ อบต.วังจันทร์

177
โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า - หมู่ท่ี
 1 บ้านวังโพ (แบบวางท่อท่าเหนือ
ใต้อนามัย)

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการท้า
เกษตรและน ้าไม่ท่วม

ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต 1,500,000  -  -  -  - 1 แห่ง
ประชาชนมีน ้าใช้ท้าการเกษตร
และน ้าไม่ท่วม

อบต.วังจันทร์

178
โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า - หมู่ท่ี
 2 บ้านวังพระยาจันทร์

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการท้า
เกษตรและน ้าไม่ท่วม

ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต 1,500,000  -  -  -  - 1 แห่ง
ประชาชนมีน ้าใช้ท้าการเกษตร
และน ้าไม่ท่วม

อบต.วังจันทร์

179
โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า - หมู่ท่ี
 3 บ้านวังน ้าผึ ง

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการท้า
เกษตรและน ้าไม่ท่วม

ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต 1,500,000  -  -  -  - 1 แห่ง
ประชาชนมีน ้าใช้ท้าการเกษตร
และน ้าไม่ท่วม

อบต.วังจันทร์

180
โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า - หมู่ท่ี
 7 บ้านอยู่ดี

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการท้า
เกษตรและน ้าไม่ท่วม

ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต 1,500,000  -  -  -  - 1 แห่ง
ประชาชนมีน ้าใช้ท้าการเกษตร
และน ้าไม่ท่วม

อบต.วังจันทร์

181
โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า - หมู่ท่ี
 9 บ้านศานติ

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการท้า
เกษตรและน ้าไม่ท่วม

ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต 1,500,000  -  -  -  - 1 แห่ง
ประชาชนมีน ้าใช้ท้าการเกษตร
และน ้าไม่ท่วม

อบต.วังจันทร์

182
โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า -      
 หมู่ท่ี 10 บ้านเด่นกระถิน

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการท้า
เกษตรและน ้าไม่ท่วม

ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต 1,500,000  -  -  -  - 1 แห่ง
ประชาชนมีน ้าใช้ท้าการเกษตร
และน ้าไม่ท่วม

อบต.วังจันทร์

183
โครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนน ้าเพ่ือ
การเกษตร - หมู่ท่ี 1 บ้านวังโพ

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการท้า
เกษตรและน ้าไม่ท่วม

เจาะบ่อบาดาลรูปแบบ 2 1,500,000  -  -  -  - 5 แห่ง ประชาชนมีน ้าใช้ท้าการเกษตร อบต.วังจันทร์

184

โครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนน ้าเพ่ือ
การเกษตร - หมู่ท่ี 2 บ้านวังพระยา
จันทร์

เพ่ือให้ประชาชนมน ้าใช้ในการท้า
เกษตร

เจาะบ่อบาดาลรูปแบบ 2 1,500,000  -  -  -  - 5 แห่ง ประชาชนมีน ้าใช้ท้าการเกษตร อบต.วังจันทร์
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185
โครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลเพ่ือ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนน ้าเพ่ือ
การเกษตร - หมู่ท่ี 3 บ้านวังน ้าผึ ง

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการท้า
เกษตร

เจาะบ่อบาดาลรูปแบบ 2 1,500,000  -  -  -  - 5 แห่ง ประชาชนมีน ้าใช้ท้าการเกษตร อบต.วังจันทร์

186 ซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอย 1 หมู่ท่ี 10 
ถึงบ้านวังน ้าผึ งต้าบลวังจันทร์

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวก

กว้าง 6 เมตร ยาว 3,215 
เมตร หนา 0.5 เมตร

10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000    -
 ประชาชนพึง

พอใจร้อยละ 80
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวก

อบต.
ยกกระบัตร

187
ก่อสร้างฝายแม่น ้าวัง พร้อมระบบ
ส่งน ้า  หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าใช้เพ่ือ
การเกษตรเพียงพอ

กว้าง 50 เมตร 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000    -
ประชาชน

พอใจร้อยละ 
80

ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.
ยกกระบัตร

188 ก่อสร้างพนังป้องกันตล่ิงพัง หมู่ท่ี 2
จุดท่ี 1 ไร่นายเย็น-นายพล พุ่มสลิด ยาว   150 เมตร ลึก 20 เมตร 12,000,000  12,000,000   12,000,000  12,000,000   -

จุดท่ี 2 ไร่นายเทือง-ไร่นายก้าธรมาเตียง ยาว   100  เมตร ลึก 20 เมตร 8,000,000   8,000,000   8,000,000   8,000,000    -

189 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม

 - เช่ือมต้าบลวังหมันต้าบลแม่พริก ท่ีสะดวก
กว้าง 4 ม.ยาว 1,200 ม. หนา 0.15
  ม.

   7,000,000    7,000,000    7,000,000    7,000,000   - 

  - จากหน้าโรงเรียนถึงซอยทุ่งนา กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. 2,100,000   2,100,000   2,100,000   2,100,000    -
 - สายบ้านแพะ กว้าง 4 ม. ยาว  2,000  ม.หนา 0.15 ม. 4,000,000   4,000,000   4,000,000   4,000,000    -
  - ซอยแม่น ้าวังบ้านนายเกาะ - 
หมู่ท่ี 4

กว้าง 3.5 ม. ยาว 1,300 ม.หนา
0.15 ม.

2,275,000   2,275,000   2,275,000   2,275,000    -

 - ซอยทุ่งนา - ถนนด้า กว้าง  5 ม. ยาว 420 ม. หนา 0.15 ม. 1,050,000   1,050,000   1,050,000   1,050,000    -
  - ปากซอยบ้านนายเกาะ-ปากซอย
แม่น ้าวัง1

กว้าง 4 ม. ยาว  1,000  ม.หนา 0.15 ม. 2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000    -

190
ขุดลอกอ่างเก็บน ้าสองแควเหนือ    
 หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

จ้านวน 1 แห่ง 10,000,000  10,000,000   10,000,000  10,000,000   -
ประชาชนพึง

พอใจร้อยละ 80
ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.
ยกกระบัตร

191
ขุดสระเก็บน ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 
3 เด่นยาว

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรเพียงพอ

พื นท่ี 20 ไร่ 2,800,000   2,800,000   2,800,000   2,800,000    -
 ประชาชน

พอใจร้อยละ 80
ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรเพียงพอ

อบต.
ยกกระบัตร

192 ก่อสร้างคลองส่งน ้า ห้วยโป่ง หมู่ท่ี 7
เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ปากคลองกว้าง 2 ม. ยาว 
1,500 ม. ก้นคลองกว้าง 0.60
 ม.  ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร

   1,050,000    1,050,000    1,050,000    1,050,000   - 
 ประชาชนพึง

พอใจร้อยละ 80
ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.
ยกกระบัตร

318

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

อบต.
ยกกระบัตร

ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ 

80

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวก

อบต.
ยกกระบัตร

เพ่ือป้องกันน ้าเซาะริมตล่ิงและน ้า
ท่วมพื นท่ีเกษตรและบ้านเรือน

 ประชาชน
พอใจร้อยละ 

80

บรรเทาน ้าเซาะริมตล่ิงและน ้า
ท่วมพื นท่ีเกษตรและบ้านเรือน



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

193
ก่อสร้างโรงสูบน ้าด้วยพลังไฟฟ้า
  หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค

จ้านวน 1 แห่ง 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000    -
 ประชาชนพึง

พอใจร้อยละ 80
ประชาชนมีน ้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค

อบต.
ยกกระบัตร

194
ก่อสร้างถนนลูกรังถนน กรป.กลาง  
 หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวก

กว้าง 4 เมตร  ยาว 7,000 
เมตร  หนา 0.30 เมตร

   2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000   - 
 ประชาชน

พอใจร้อยละ 80
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวก

อบต.
ยกกระบัตร

195
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท่ี 4

 - สายหลัก พร้อมรางระบายน ้า
กว้าง 4 ม.ยาว 1,200 ม. หนา
 0.15  ม.

   7,000,000    7,000,000    7,000,000    7,000,000   - 

 - จากหน้าวัด ถึงซอยทุ่งนา
กว้าง 5 ม.ยาว 500  ม. หนา
 0.15 ม.

   1,250,000    1,250,000    1,250,000    1,250,000   - 

 - จากหน้าบ้าน ถึงซอยทุ่งนา
กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม. หนา
 0.15  ม.

   2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000   - 

 - บริเวณซอยทุ่งนา
กว้าง 4 ม.ยาว 1,800 ม. หนา
 0.15  ม.

   2,800,000    2,800,000    2,800,000    2,800,000   - 

พร้อมรางระบายน ้ารูปตัวยู
กว้าง6ม.ท่อกว้าง0.40 ม. ยาว
 2,905 ม.

 - สายเลียบแม่น ้าวังฝ่ังตะวันตก
กว้าง 4 ม.ยาว 500 ม. หนา
0.15ม.

   1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000   - 

 - ซอยหางหนู
กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม. หนา
0.15ม.

      600,000       600,000       600,000       600,000   - 

196 ก่อสร้างผนังป้องกันตล่ิง หมู่ท่ี 5
บริเวณห้วยแม่ระวาน
 - สวนนางนุ่น - สวนนายอินทร์ ระยะทาง 1,500 เมตร   37,500,000    37,500,000   37,500,000   37,500,000   - 

 - หน้าบ้านนายอุเทนบริเวณแม่น ้าวัง ระยะทาง 4,000 เมตร   10,000,000    10,000,000   10,000,000   10,000,000   - 

 - จากบ้านนายสมยศถึง รร.ชุมชนฯ ระยะทาง 1,300 เมตร   38,000,000    38,000,000   38,000,000   38,000,000   - 

 - จากบ้านนายสว่างหลอมทอง ถึง
 ท่ีนางนุ่น

ระยะทาง 500 เมตร   12,500,000    12,500,000   12,500,000   12,500,000   - 

 - ห้วยแม่ระวาน - เช่ือมต้าบลแม่พริก 
(หน้าบ้านนายอุเทนเป็นต้นไป)

ระยะทาง 4,000 เมตร   10,000,000    10,000,000   10,000,000   10,000,000   - 319
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 ประชาชน
พอใจร้อยละ 

80

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวก

อบต.
ยกกระบัตร

เพ่ือป้องกันน ้ากัดเซาะริมตล่ิงและ
ป้องกันน ้าท่วม  ประชาชนพึง

พอใจร้อยละ 80

ป้องกันน ้ากัดเซาะริมตล่ิงและน ้าท่วมใด้
อบต.

ยกกระบัตร

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวก



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ก่อสร้างคลองส่งน ้าดาดคอนกรีต ม.11

 - จากไร่นายจุ่ม  ตาใจ  ถึงหนอง
ยาว พร้อมวางท่อระบายน ้า

กว้าง  2 ม. ลึก  1  ม. ก้น
คลองกว้าง 0.80 ม. ยาว  
3,500 ม.

   2,500,000    2,500,000    2,500,000    2,500,000   - 

 - สายกลางบ้าน
กว้าง  2 ม. ลึก  1  ม. ก้น
คลองกว้าง 0.80 ม. ยาว  
1,200 ม.

   1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000   - 

198
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเช่ือมระหว่าง 2 ต้าบล ต้าบล
ย่านรีเช่ือมต่อกับต้าบลเกาะตะเภา

เพ่ือให้ประชาชนมีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็วขึ น

1 แห่ง 1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000    -
ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ 

80

ประชาชนมีการคมนาคมท่ี
สะดวกรวดเร็วขึ น

อบต.ย่านรี

199 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าชุมชน 1แห่ง 31,382,000   31,382,000   31,382,000   31,382,000    -

(ท่ีเลี ยงสัตว์ ป่าบ่อค้าสาธารณะ
ประโยชน์) ม.4

200 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยแห้ง
เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

1 แห่ง    8,000,000    8,000,000    8,000,000    8,000,000   - 
ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ 

80

ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.ย่านรี

201
โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 
พร้อมเปล่ียนระบบท่อส่งน ้า ม.1

1 แห่ง 8,670,000   8,670,000   8,670,000   8,670,000    -
ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ 

80

ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.ย่านรี

202
โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 
พร้อมเปล่ียนระบบท่อส่งน ้า ม.2

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

1 แห่ง 4,389,900   4,389,900   4,389,900   4,389,900    -
ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ 

80

ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.ย่านรี

203

โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านโดยด้าเนินการก่อสร้างถังน ้า
ใสเพ่ิมจ้านวน 2 ถัง พร้อมเปล่ียน
ระบบท่อส่งน ้า ม.5

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

1 แห่ง 2,025,000   2,025,000   2,025,000   2,025,000    -
ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ 

80

ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.ย่านรี

204
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
น ้าดาดคอนกรีต สถานีสูบน ้าด้วย
พลังงานไฟฟ้าบ้านป่ายางตก ม.1

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

1 แห่ง 7,044,601   7,044,601   7,044,601   7,044,601    -
ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ 

80

ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.ย่านรี
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ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ 

80

ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.ย่านรี

197

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรเพียงพอ  ประชาชนพึง

พอใจร้อยละ 
80

ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรเพียงพอ

อบต.
ยกกระบัตร

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

205
โครงการขยายท่อส่งน ้าเพ่ือ
การเกษตร (ห้วยปู่ตา)    ท่อ PVC 
6 นิ ว ม.1

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

1 แห่ง 330,400      330,400      330,400      330,400       -
ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ 

80

ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.ย่านรี

206
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้าพร้อมคลองส่งน ้า ม.3

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

1 แห่ง 35,000,000   35,000,000   35,000,000   35,000,000    -
 ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ 

80

ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.ย่านรี

207

โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ในการบ้ารุงและรักษา
ทางโดยท้าการฉาบผิวลาดยางสเลอ
ริซีลสายบ้านท่าปุย-บ้านป่ายางใต้   
     ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก

เพ่ือช่วยให้ประชาชนใน หมู่ท่ี 
1,2,7 ต.สามเงา มีเส้นทางในการ
สัญจรไปมาอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

ท้าการบ้ารุงและรักษาทาง โดย
ท้าการฉาบผิวลาดยางสเลอรีซิล
 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร ยาว 5,000 เมตร

2,500,000  -  -  -  -

บ้ารุงและ
รักษาทางโดย
ท้าการฉาบผิว
ลาดยางสเลอ
ริซีลสายบ้าน
ท่าปุย-บ้านป่า
ยางใต้ ต.สาม
เงา อ.สามเงา 
จ.ตาก

ประชาชนใน หมู่ท่ี 1,2,7 ต.
สามเงา มีเส้นทางในการสัญจร
ไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย

อบต.สามเงา

208
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง (หลังท่ีท้าการพรรค
ประชาธิปัตย์)    หมู่ท่ี 3

เพ่ือช่วยให้ประชาชนใน ต.สามเงา 
มีเส้นทางในการสัญจรไปมาอย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร หนา 
0.30 เมตร ยาว 1,650 เมตร
 ตามแบบท่ี อบต. ก้าหนด

950,000  -  -  -  -
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง

ประชาชนใน ต.สามเงา มี
เส้นทางในการสัญจรไปมาอย่าง
สะดวกและปลอดภัย

อบต.สามเงา

209 โครงการปรับผิวจราจร ขยายถนนดิน  - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ขนาดความกว้าง ๕ เมตร 182,000 182,000 182,000 182,000  - ถนน 1 เส้น ประชาชนได้รับความสะดวกในการ อบต.แม่ต่ืน
ด้วยเคร่ืองจักรสายบ้านจ่อคี ถึงบ้านห้วยโป่งในการใช้เส้นทางสัญจร ความยาว ๗,๐๐๐ เมตร ใช้เส้นทางสัญจร
(อบต.แม่ต่ืน อ.แม่ระมาด 

210 ก่อสร้างถนน คสล.เช่ือมหมู่บ้านหมู่ท่ี ๒เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ขนาดความกว้าง ๓ เมตร 1,627,000  -  -  -  - ถนนคสล. ประชาชน เกิดความสะดวก อบต.พระธาตุ
บ้านตีนธาตุ - หมู่ท่ี ๗ บ้านดอยเป็ก ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร ความยาว ๑๙,๔๑๐ เมตร จ้านวน ๑ เส้น ในการใช้เส้นทาง และการขนถ่าย

พืชผลทางเกษตรสะดวกมากขึ น
211 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ท่ี ๙เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ขนาดความกว้าง ๔ เมตร 5,000,000  -  -  -  - ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความสะดวกในการทต.ทุ่งหลวง

 ต.แม่จะเรา ถึงบ้านหนองผักแว่น ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร ระยะทาง ๒ กิโลเมตร จ้านวน ๑ เส้น ใช้เส้นทางสัญจร
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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212 โครงการก่อสร้างถนน โดยลงลูกรังบดอัดเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ถนน 1 เส้น ลงลูกรัง 300,000  -  -  -  - ถนน ประชาชนได้รับความสะดวกในการอบต.แม่ระมาด

ระหว่างเส้นทางสายหน้าส้านักงาน ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร บดอัด จ้านวน ๑ เส้น ใช้เส้นทางสัญจร
สาธารณสุข อ.แม่ระมาด ถึงแยก
ทางหลวงชนบท กม. ๑.๐๐๐ ม.๒  
ต.แม่ระมาด

213 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนนลาดยาง 12,000,000  -  -  -  - ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความสะดวกในการอบต.ขะเนจื อ

หมู่ท่ี ๑๓ บ้านหนองหลวง ถึง ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร ระยะ ๔ กิโลเมตร จ้านวน ๑ เส้น ใช้เส้นทางสัญจร

บ้านป่าไม้ห้า ต.แม่ระมาด
214 โครงการก่อสร้างสะพาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก หมู่ท่ี ๓ ต้าบลแม่จะเรา 3,000,000  -  -  -  - สะพาน ประชาชนได้รับความสะดวก ทต.แม่จะเรา

ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร จ้านวน ๑ แห่ง และปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
สัญจร

215 โครงการลงหินคลุกบดอัดแน่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ความกว้างเฉล่ีย ๕ เมตร 960,000 960,000 960,000 960,000 ถนน ประชาชนได้รับความสะดวกในการ อบต.แม่ต่ืน
สายบ้านกองคอง - บ้านโบเก่  ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร ความยาว ๑๖,๐๐๐ เมตร จ้านวน 1 เส้น ใช้เส้นทางสัญจร

216 ก่อสร้างถนนโดยลงลูกรังบดอัด ระหว่างเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ถนน 1 เส้น ลงลูกรัง  - 500,000  -  -  - ถนน ประชาชนได้รับความสะดวกในการอบต.แม่ระมาด
เส้นทางสายบ้านป่าไม้ห้า หมู่ท่ี ๖ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร บดอัด จ้านวน ๑ เส้น ใช้เส้นทางสัญจร
ต.แม่ระมาด ถึงบ้านหนองหลวง 
หมู่ท่ี ๑๓ ต.ขะเนจื อ อ.แม่ระมาด

217 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ขนาดความกว้าง ๔ เมตร 5,000,000  -  -  -  - ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความสะดวกในการทต.ทุ่งหลวง
หมู่ท่ี ๒  บ้านแม่จะเราสองแคว ถึง ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร ระยะทาง ๒ กิโลเมตร จ้านวน ๑ เส้น ใช้เส้นทางสัญจร
หมู่ท่ี ๑ บ้านห้วยนกแล  ต.พระธาตุ

218 โครงการลงหินคลุกบดอัดแน่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก กว้างเฉล่ีย ๕ เมตร 180,000 180,000 180,000 180,000  - ถนน ประชาชนได้รับความสะดวกในการ อบต.แม่ต่ืน
สายบ้านหนองลวง - ห้วยพระเจ้า ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร ความยาว ๓,๐๐๐ เมตร จ้านวน 1 เส้น ใช้เส้นทางสัญจร

219 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี ๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล.  - 1,441,800  -  -  - ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความสะดวกในการอบต.พระธาตุ
บ้านห้วยป่าต้าง ถึง ส้านักสงฆ์ห้วยสลุงในการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร ความกว้าง ๓ เมตร จ้านวน ๑ เส้น ใช้เส้นทางสัญจร

ความยาว ๔,๒๐๐ เมตร
220 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เช่ือม เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  -  - 12,000,000  -  - ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความสะดวกในการอบต.แม่ระมาด

บ้านสันป่าตึง ม.๗ ต.แม่ระมาด ถึง ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร จ้านวน ๑ เส้น ใช้เส้นทางสัญจร

บ้านใหม่ ม.๙ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด
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221 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี ๘ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล.  -  - 1,945,500  -  - ถนน ประชาชนได้รับความสะดวกในการ

บ้านห้วยสลุง - หมู่ ๕ บ้านสันป่าไร่ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร ความกว้าง ๓ เมตร จ้านวน 1 เส้น ใช้เส้นทางสัญจร
ความยาว ๔,๙๒๐ เมตร

222 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  -  -  - 2,000,000  - ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
บ้านแม่จะเราสองแคว ม.๓ ถึงบ้านต้นตึงปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร จ้านวน ๑ เส้น ใช้เส้นทางสัญจร
สองต้น หมู่ ๓ ต้าบลพระธาตุ

223 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจร 2,500,000  -  -  -  - ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่สอง
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๘ บ้านแม่อุสุ 
เช่ือมต่อ

และคมนาคมท่ีสะดวกและปลอดภัย ความพึงพอใจ สัญจรท่ีสะดวก

บ้านเชียงแก้ว  หมู่ท่ี ๑ ต้าบลแม่สอง ร้อยละ80

224
โครงการไถปรับดินระหว่าง หมู่ท่ี 
๑๐

เพ่ือให้ราษฎรมีถนนดินใข้ในการ
สัญจร
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
ได้รับ

ไถปรับดินระหว่าง หมู่ท่ี ๑๐ 4,500,000  -  -  -  - จ้านวนพื นท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ อบต.แม่ต้าน

บ้านเล้อเป้าวาคี ต้าบลแม่ต้าน ความสะดวกและรวดเร็ว บ้านเล้อเป้าวาคี ต้าบลแม่ต้าน ไถปรับดิน ความสะดวก รวดเร็ว และมี
กับหมู่ท่ี ๙ บ้านคะเนจื อทะ กับหมู่ท่ี ๙ บ้านคะเนจื อทะ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ต้าบลแม่อุสุ ต้าบลแม่อุสุ  ระยะทาง ๑๕ กม. มากย่ิงขึ น
225 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจร 2,000,000  -  -  -  - ขนาดของ ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.

เสริมเหล็ก บ้านแม่หิดคี หมู่ท่ี ๘ และคมนาคมท่ีสะดวกและปลอดภัย ถนน สัญจรท่ีสะดวก ท่าสองยาง
ต้าบลท่าสองยาง ถึง หมู่ท่ี ๗ ความพึงพอใจ
บ้านห้วยมะโหนก ต้าบลแม่สอง ร้อยละ80

226 โครงการไถปรับดินระหว่างหมู่ท่ี๘
เพ่ือให้ราษฎรมีถนนดินใข้ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร ได้รับ

ไถปรับดินระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร 3,000,000  -  -  -  - ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่ต้าน

บ้านอู่หู่ ต้าบลแม่ต้าน กับหมู่ท่ี ๒ ความสะดวกและรวดเร็ว ความพึงพอใจ สัญจรท่ีสะดวก

บ้านแม่หละไทย  ต.แม่หละ ร้อยละ80
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227 โครงการไถปรับดินระหว่าง หมู่ท่ี ๑๐
เพ่ือให้ราษฎรมีถนนดินใข้ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร ได้รับ

ไถปรับดินระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร 4,500,000  -  -  -  - ขนาดของ ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่อุสุ

บ้านเล้อเป้าวาคี ต้าบลแม่ต้าน ความสะดวกและรวดเร็ว ถนน สัญจรท่ีสะดวก
กับหมู่ท่ี ๙ บ้านคะเนจื อทะ ความพึงพอใจ
ต้าบลแม่อุสุ ร้อยละ80

228 โครงการไถปรับถนนดินเช่ือมระหว่าง

เพ่ือให้ราษฎรมีถนนดินใข้ในการ
สัญจร
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
ได้รับ

ไถปรับถนนดินเช่ือมระหว่าง 6,000,000  -  -  -  - ขนาดของ ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่ต้าน

 หมู่ ๓ บ้านแม่ต้อคี หมู่ ๔ ความสะดวกและรวดเร็ว  หมู่ ๓ บ้านแม่ต้อคี หมู่ ๔ ถนน สัญจรท่ีสะดวก
บ้านแบรอทะ หมู่ ๑๐ บ้านแบรอทะ หมู่ ๑๐ ความพึงพอใจ
บ้านพะบอเรโค๊ะ ต. แม่ต้าน – บ้านพะบอเรโค๊ะ ต. แม่ต้าน – ร้อยละ80
หมู่ ๖ บ้านขุนห้วยแม่หละ หมู่ ๗ หมู่ ๖ บ้านขุนห้วยแม่หละ หมู่ ๗ 
บ้านขุนห้วยนกกก หมู่ ๑๑ บ้านขุนห้วยนกกก หมู่ ๑๑ 
บ้านแม่หละโพคี หมู่ ๑๒ บ้านแม่หละโพคี หมู่ ๑๒ 
บ้านแม่หละคี ต.แม่หละ บ้านแม่หละคี ต.แม่หละ

229 โครงการก่อสร้างประปาภูเขา เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า 2,000,000  -  -  -  - จ้านวน แห่ง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า อบต.แม่วะ
และล้าเลียงน ้ามายังสระน ้า และให้สามารถมีแหล่งน ้า และให้สามารถมีแหล่งน ้า หลวง
สาธารณะ ส้าหรับท้าการเกษตร ส้าหรับท้าการเกษตร

230 โครงการปรับปรุงระบบสูบน ้าดิบ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า 8,500,000  -  -  -  - จ้านวน แห่ง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า ทต.
ของเทศบาลต้าบลแม่ต้านและ และให้สามารถมีแหล่งน ้า และให้สามารถมีแหล่งน ้า แม่ต้าน
ระบบต่อเช่ือมประปาภูเขา ส้าหรับท้าการเกษตร ส้าหรับท้าการเกษตร

องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ต้าน

231 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพ่ือให้ราษฎรมีถนนดินใข้ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร ได้รับ

2,000,000  -  -  -  - ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่วะ

เสริมเหล็ก บ้านซอแขระกา ความสะดวกและรวดเร็ว ความพึงพอใจ สัญจรท่ีสะดวก หลวง

ต้าบลแม่วะหลวง เช่ือมต่อหมู่ท่ี ๒ ร้อยละ80
 บ้านวะแมะคี ต้าบลท่าสองยาง
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232
โครงการซ่อม/สร้าง แอลฟัสต์
คอนกรีต

เพ่ือให้ราษฎรมีถนนดินใข้ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร ได้รับ

17,769,000  -  -  -  - ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่หละ

แยกทางหลวง สาย ๑๐๕ ถึง หมู่ท่ี ๑ ความสะดวกและรวดเร็ว ความพึงพอใจ สัญจรท่ีสะดวก
บ้านแม่หละไทย ร้อยละ80

233 โครงการซ่อม/สร้าง แอลฟัสต์คอนกรีต
เพ่ือให้ราษฎรมีถนนดินใข้ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร ได้รับ

9,567,000  -  -  -  - ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่หละ

แยกแม่หละยาง ถึง  บ้านแม่ออกผารู ความสะดวกและรวดเร็ว ความพึงพอใจ สัญจรท่ีสะดวก
หมู่ท่ี ๓ ร้อยละ80

234 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพ่ือให้ราษฎรมีถนนดินใข้ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร ได้รับ

3,550,000  -  -  -  - ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่หละ

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๕ บ้านกามาผาโด้ ความสะดวกและรวดเร็ว ความพึงพอใจ สัญจรท่ีสะดวก
ถึงกลุ่มบ้าน ทีหนึเด ร้อยละ80

235 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร ถนนลาดยาง  ระยะทาง    6,000,000    6,000,000    6,000,000    6,000,000   - จ้านวน 1 เส้น ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
อบต.ช่อง

แคบ
เข้าสถานท่ีท่องเท่ียวบ่อน ้าพุร้อน ไปมาได้อย่างสะดวก ขนาดความกว้าง  ๗  เมตร ไปมาได้อย่างสะดวก
บ้านห้วยแล้ง(บ่อใหญ่) ความยาว  1,2๐๐  เมตร

236 โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีค้าขาย อาคารร้านค้าชุมชน 2,300,000 1,000,000 500,000 3,800,000  - จ้านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสถานท่ีค้าขาย ทต.ต้าบลพบพระ

237 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4 เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เส้นทาง ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000  - จ้านวน 1 เส้น ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร อบต.พบพระ
ต.พบพระ - ม.11 ต.ช่องแคบ สัญจรไปมา ระยะทางขนาดความกว้าง ๔ เมตร ไปมาได้อย่างสะดวก

ความยาว  5,๐๐๐  เมตร

หนา ๒๐  เซนติเมตร

238 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร    1,950,000    1,950,000    1,950,000    1,950,000   - จ้านวน 1 เส้น
ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
ไปมา

อบต.รวมไทย

บ้านเก้ารวมไทยถึงบ่อลูกรังเขาแก้ว ไปมา ได้อย่างสะดวก
ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ
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239 โครงการก่อสร้างระบบน ้าประปา เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า ระบบประปาผิวดิขนาดใหญ่   10,000,000    10,000,000   10,000,000   10,000,000   - จ้านวน 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน ้า อบต.วาเล่ย์

ผิวดินขนาดใหญ่ เพ่ืออุปโภคบริโภค เพ่ืออุปโภคบริโภค

240 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านใหม่ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร ถนนลาดยาง  ระยะทาง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000  - จ้านวน 1 เส้น
ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
ไปมา

อบต.คีรี
ราษฎร์

ยอดคีรี บ้านชิบาโบ ต้าบลคีรีราษฎร์ ไปมา ขนาดความกว้าง  ๗  เมตร ได้อย่างสะดวก
ไปบ้านสามยอดดอย ต้าบลช่องแคบ ความยาว  ๑๐,๐๐๐  เมตร
อ้าเภอพบพระ

241 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000  - จ้านวน 1 เส้น
ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
ไปมา

อบต.คีรี
ราษฎร์

เพ่ือการเกษตร จากบ้านใหม่ยอดคีรี ไปมา ระยะทาง  ขนาดความกว้าง ได้อย่างสะดวก

ถึงบ้านชิบาโบ ต้าบลคีรีราษฎณ์
๔  เมตร ความยาว  ๔,๐๐๐
เมตร
หนา ๒๐  เซนติเมตร

242 โครงการก่อสร้างประปาผิวดิน เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000  - จ้านวน 1 แห่ง เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
อบต.คีรี
ราษฎร์

ขนาดใหญ่มาก หมู่ท่ี  9 เพ่ืออุปโภคบริโภค หมู่ท่ี ๙  บ้านใหม่คีรีราษฎร์ เพ่ืออุปโภคบริโภค
บ้านใหม่คีรีราษฎร์ ต้าบลคีรีราษฎร์

243 โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่มากประชาชนมีแหล่งน ้า ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000  - จ้านวน 1 แห่ง เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
อบต.คีรี
ราษฎร์

หมู่ท่ี  6 บ้านป่าคาใหม่ ต้าบลคีรีราษฎร์เพ่ืออุปโภคบริโภค หมู่ท่ี 6 บ้านใหม่คีรีราษฎร์ เพ่ืออุปโภคบริโภค

244 โครงการสร้างฝายเก็บน ้า หมู่ท่ี 12 ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร ฝายเก็บน ้า หมู่ท่ี 12 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - จ้านวน 1 แห่ง เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
อบต.คีรี
ราษฎร์

บ้านห้วยไผ่   ต้าบลคีรีราษฎร์ เพ่ืออุปโภคบริโภค

245 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
ก่อสร้างถนนลาดยาง  ระยะทาง
  ขนาดความกว้าง  ๗  เมตร 
ความยาว  ๒๐,๐๐๐  เมตร

60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000  - จ้านวน 1 เส้น ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
อบต.คีรี
ราษฎร์

บ้านแม่ละเมา อ้าเภอพบพระ ไปมาได้อย่างสะดวก ไปมาได้อย่างสะดวก
ถึงบ้านผาผึ ง อ้าเภอวังเจ้า
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246 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร ถนนลาดยาง  ระยะทาง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000  - จ้านวน 1 เส้น ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
อบต.ช่อง

แคบ
สายสามยอดดอยต.ช่องแคบ - น ้าตก ไปมาได้อย่างสะดวก ขนาดความกว้าง  ๗  เมตร ไปมาได้อย่างสะดวก
ป่าหวาย ต.คีรีราษฎร์ ความยาว  ๑๐,๐๐๐  เมตร

247 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - จ้านวน 1 เส้น ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
อบต.ช่อง

แคบ
บ้านสามยอดดอย-บ้านเจดีโค๊ะ ไปมาได้อย่างสะดวก ไปมาได้อย่างสะดวก
ต.มหาวัน อ.แม่สอด

248 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร ก่อสร้างถนนลาดยาง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - จ้านวน 1 เส้น ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร อบต.ช่องแคบ

บ้านสามยอดดอย-บ้านใหม่ดินแดง ไปมาได้อย่างสะดวก ระยะทาง  ขนาดความกว้าง  ๗ ไปมาได้อย่างสะดวก
ต.คีรีราษฎร์ เมตร ความยาว 3,๐๐๐  เมตร

249 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือให้การคมนาคม สะดวกและ ถนนสายสันลมจอย หมู่ท่ี 1 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000  - ถนนกว้าง 5 ม. การคมนาคม สะดวกและปลอดภัยทต.แม่กลอง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปลอดภัยมากขึ น บ้านแม่กลองเช่ือมต่อ ยาว 1,000 ม. มากขึ น

กับต้าบลแม่จัน หนา 0.15 ม.
250 โครงสร้างก่อสร้างสะพานเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก สะพานเหล็กท่ีได้มาตรฐาน 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000  - สะพานเหล็ก ประชาชนมีการสัญจรท่ีสะดวก อบต.อุ้มผาง

หมู่ 3 บ้านก่ิวห้าง ในการสัญจร กว้าง 3 ม. และรวดเร็ว
ยาว 60 ม.

251 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้การคมนาคม สะดวกและ ถนนสายบ้านใหม่ป่าคา 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000  - ถนนกว้าง 5 ม. การคมนาคม สะดวกและ ทต.แม่กลอง

เสริมเหล็ก ปลอดภัยมากขึ น หมู่ท่ี 3 บ้านใหม่ป่าคา ยาว 500 ม. ปลอดภัยมากขึ น

เช่ือมต่อกับต้าบลโมโกร หนา 0.15 ม.
252 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนได้รับการสัญจร สะพานเหล็กท่ีได้มาตรฐาน 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000  - สะพานเหล็ก ประชาชนได้รับการสัญจร อบต.อุ้มผาง

หมู่ 3 บ้านป่าพลู ท่ีสะดวกและรวดเร็ว กว้าง 3 ม. ท่ีสะดวกและรวดเร็ว
ยาว 60 ม.

253 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง ถนนสายบ้านแพะจิตรเจริญ 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000  - ถนนกว้าง 5 ม. การคมนาคม สะดวกและ ทต.แม่กลอง
เสริมเหล็ก สะดวกย่ิงขึ น หมู่ท่ี 1 บ้านหนองหลวง เช่ือมต่อกับ ยาว 1,000 ม. ปลอดภัยมากขึ น

ต้าบลแม่จัน หนา 0.15 ม.
254 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการสัญจร ถนน คสล.ท่ีได้มาตรฐาน 7,400,000 7,400,000 7,400,000 7,400,000  - ถนน คสล. ประชาชนมีการสัญจรท่ี อบต.อุ้มผาง

สายเล่ียงเมืองหมู่ 3 - หมู่ 6 ท่ีสะดวกและรวดเร็ว กว้าง 4 ม. สะดวกและรวดเร็ว
255 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง ถนนสายแม่กลองรีสอร์ท 1,265,600 1,265,600 1,265,600 1,265,600  - ถนนกว้าง 5 ม. การคมนาคม  สะดวกและ ทต.แม่กลอง

เสริมเหล็ก สะดวกย่ิงขึ น หมู่ท่ี 4 บ้านแม่กลอง ยาว 452 ม. ปลอดภัยมากขึ น

เช่ือมต่อกับต้าบลโมโกร หนา 0.15 ม. 327
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256 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน ถนน คสล. ยาว 7,000 เมตร 7,000,000 - - -  - ถนนจ้านวน ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.ท้องฟ้า

บ้านสันดินแดงถึง หมู่ท่ี 6 บ้านปูน การคมนาคมได้อย่างสะดวกและ กว้าง 5 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการสัญจรไปมา
ต.เกาะตะเภา รวดเร็ว

257
โครงการทาสีตีเส้นและเลน
จักรยานยนต์

เพ่ือให้เกิดความปลอดภ้ยในการ
สัญจร

ระยะทางประมาณ 3.5 
กิโลเมตร

1,000,000 - - -  - 1. คุณภาพ 1. สภาพถนนได้รับการพัฒนา ทต.บ้านตาก

(บริเวณถนนพหลโยธินสายเก่า ไปมา ของถนนเป็นไป ให้ได้มาตรฐานให้ได้มาตรฐาน

หมู่ท่ี 13 ต้าบลตากออกเช่ือมต่อ ตามมาตราฐาน 2.การสัญจรของประชาชน

ถึงองค์การบริหารส่วนต้าบลตาก
ออก)

 2. ประชาชน มีความปลอดภัยมากย่ิงขึ น

มีความพึงพอใจ

258 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ราษฏรใช้สัญจรไปมาได้สะดวก ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 2,502,400 - - -  - ถนนยาว ประชาชนมีความสะดวก ทต. ทุ่งกระเชาะ

ต.ทุ่งกระเชาะเช่ือมหมู่ท่ี 9 ต.ท้องฟ้า ย่ิงขึ น  ยาว 1,360 ม.หนา 0.15 ม. 920 ม. ในการสัญจรไปมา
ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉล่ีย 0.50

เมตร หรือรวมพื นท่ี คสล.
ทั งหมดไม่น้อยกว่า 5,440 ตร.ม

พิกัดโครงการจุดเร่ิมต้น
N.17.02858 E098.98728 
จุดสิ นสุด N17.03257
E098.98257

259 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนในต้าบลมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8,300,000 - - -  -
ร้อยละ 80 
พอใจในการ

สัญจร
ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.สมอโคน

เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 1
คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร ยาว 3,600 เมตร รวดเร็วและปลอดภัย

บ้านหนอกชะลาบ ต้าบลสมอโคน หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นืท่ีไม่ ในการคมนาคม
อ้าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ถึง หมู่ท่ี 5 น้อยกว่า 21,600 ตารางเมตร
บ้านวังม่วง ต้าบลไม้งาม พร้อมไหล่ทาง 0-0.50 เมตร

อ้าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ตามแบบแปลน อบต.สมอโคน) 328
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260 โครงการก่อสร้างถนน คสล./ ลาดยาง เพ่ือเป็นเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างพื นท่ี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,900,000 - - -  - 1 สาย มีถนนเช่ือมต่อระหว่างสองต้าบล อบต.ตากตก

แอสฟัสท์ติกคอนกรีตเช่ือมต้าบล ต้าบลในการสัญจรไปมา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ท้าให้สะดวกในการสัญจรไปมา

ทุ่งกระเชาะ หมู่ท่ี 3 บ้านหนองงิ ว

ถึงต้าบลทุ่งกระเชาะ

261 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง 1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพถนน ผลผลิต 3,000,000 - - -  - 1. เป็นไปตาม 1. สภาพถนนได้รับการพัฒนา อบต.เกาะตะเภา

 หมู่ท่ี 3 ต้าบลเกาะตะเภาเช่ือม ให้ได้มาตรฐาน  - ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง แบบรูปและ ให้ได้มาตรฐาน
ต้าบลทุ่งกระเชาะและต้าบลตากตก 2. เพ่ือส่งเสริมการสัญจรของของ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร รายการท่ี อบจ.  2.การสัญจรของประชาชน

เกษตรกรได้รับความสะดวกเพ่ิมขึ น ยาว 5,000 เมตร ก้าหนด เกษตรกรทั งสามต้าบลมีความ
ประชาชนเกษตรกรทั งสามต้าบลได้รับ    - ระยะทางก่อสร้างปีละ 2. คุณภาพของ สะดวกเพ่ิมมากขึ น
ความสะดวกเพ่ิมขึ น  1,250 เมตร ถนนเป็นไปตาม  3. การขนส่งพืชผลทางการเกษตร

3. เพ่ือส่งเสริมการขนส่งพืชผล เป้าหมาย มาตรฐาน
ของเกษตรกรมีความสะดวก

เพ่ิมขึ น
ทางการเกษตร  - ประชาชนและเกษตรกร

ทั งสามต้าบลประมาณ 450
ครัวเรือนใช้ประโยชน์

232 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ ถนน คสล. ยาว 5,440 เมตร  - 2,502,400 - -  - ถนน จ้านวน
ประชาชนได้รับความสะดวก

รวดเร็ว
อบต.ท้องฟ้า

หมู่ท่ี 9 ต.ท้องฟ้า ถึง หมู่ท่ี 7 ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย ในการสัญจรไปมา
ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก และรวดเร็ว

263 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้ราษฏรใช้สัญจรไปมา ถนน คสล. ผิวกว้าง 4 เมตร - 2,502,400 - -  - ถนนยาว ประชาชนมีความสะดวก ทต.ทุ่งกระเชาะ

ต.ทุ่งกระเชาะ เช่ือมหมู่ท่ี 1 ได้สะดวกย่ิงขึ น
หนา 0.15 เมตร ยาว 5,860 
เมตร

5,860 เมตร ในการสัญจรไปมา

ต.เกาะตะเภา และหมู่ท่ี 6 ต. ตาก
ตก

ไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร

อ.บ้านตาก จ.ตาก พิกัดโครงการ N.17.03075
 E 099.01780 

จุดสิ นสุด N17.04830

E099.05650
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

264 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนในต้าบลมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 4,300,000 - -  - ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.สมอโคน

เสริมเหล็ก
คมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 7 บ้านน ้าดิบ พอใจใน รวดเร็วและปลอดภัย

ต้าบลสมอโคน อ้าเภอบ้านตาก การสัญจร ในการคมนาคม
จังหวัดตาก ถึง หมู่ท่ี 2 บ้าน
โป่งแดง
ต้าบลโป่งแดง อ้าเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,240

เมตร หนา 0.15 เมตร
265 โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง เพ่ือเป็นเส้นทางเช่ือมต่อระหว่าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 1,900,000  -  -  - 1 สาย มีถนนเช่ือมต่อระหว่างสองต้าบล อบต.ตากตก

แอสฟัสท์ติก แอสฟัสท์ติกคอนกรีต พื นท่ีต้าบลในการสัญจรไปมา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร ท้าให้สะดวกในการสัญจรไปมา

เช่ือมต้าบลระหว่างหมู่ท่ี 1
 บ.หนองชะลาบ ต้าบลตากตก ถึง
หมู่ท่ี 1 ต้าบลหนองบัวเหนือ 
อ้าเภอเมืองตาก

266 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1.เพ่ือพัฒนาคุณภาพถนนให้ได้ ผลผลิต - 3,125,000 3,125,000 3,125,000  - 1.เป็นไปตาม 1. สภาพถนนได้รับการพัฒนา
อบต.เกาะ

ตะเภา
เสริมเหล็กหมู่ท่ี 5 ต้าบลเกาะตะเภา มาตรฐาน  - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรูปและ ให้ได้มาตรฐาน

เช่ือมหมู่ท่ี 4 ต้าบลท้องฟ้า
2. เพ่ือส่งเสริมการสัญจรของ
ประชาชน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร รายการท่ี อบจ.  2.การสัญจรของประชาชน

เกษตรกรทั ง 3 ต้าบลได้รับความ ยาว 5,000 เมตร ก้าหนด เกษตรกรทั งสามต้าบลมีความ

สะดวกเพ่ิมขึ น
  -ระยะทางก่อสร้างปีละ 
1,250 ม.

2. คุณภาพของ สะดวกเพ่ิมมากขึ น

 3. ส่งเสริมการขนส่งพืชผลทางการ  เป้าหมาย ถนนเป็นไปตาม  3. การขนส่งพืชผลทางการเกษตร

เกษตรของเกษตรกรได้รับความสะดวก  - ประชาชนและเกษตรกรทั งสาม มาตรฐาน ของเกษตรกรมีความสะดวกเพ่ิมขึ น

เพ่ิมขึ น ต้าบล ประมาณ 300 ครัวเรือน
ได้ใช้ประโยชน์ 330
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
267 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือให้การเดินทางสัญจรไปมา ท้ายบ้านหมู่ท่ี 4 บ้านยางโองน ้า - 26,554,000 - -  - ร้อยละ 80 1. การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก อบต.แม่สลิด

ท้ายบ้านยางโองน ้า หมู่ท่ี 4 ถึง สะดวก ต.แม่สลิดถึงบ้านวังหวาย ของประชาชน 2. ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า

บ้านวังหวาย ต.วังหมัน 2. เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งสินค้าออก ต.วังหมัน กว้าง 6 เมตร มีความพึงพอใจ ออกสู่ตลาด

สู่ตลาด ยาว 9,000 เมตร ถนนยาว
9,000 เมตร

268 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต เพ่ือการสัญจรไปมาท่ีสะดวก สบาย ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต - 2,200,000 - -  - ถนนได้รับ การสัญจรไปมาท่ีสะดวกสบาย อบต.ตากออก

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 15 และรวดเร็วของประชาชน เสริมเหล็ก สายหลังตลอดสาย การปรับปรุง และรวดเร็วของประชาชน
ตั งแต่บ้านนางเทือง ม่ิงเมือง จ้านวน 1 สาย

ถึงบ้านนายยนต์ แก้วสี ระยะทาง 1,000 เมตร

ประมาณ 1,000 เมตร
269 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพ่ือการสัญจรไปมาท่ีสะดวก สบาย โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง - 9,900,000 - -  - ถนนได้รับการ การสัญจรไปมาท่ีสะดวกสบาย อบต.ตากออก

สายบ้านวังไม้สาน หมู่ท่ี 9 และรวดเร็วของประชาชน สายบ้านวังไม้สาน หมู่ท่ี 9 เสริมไหล่ และรวดเร็วของประชาชน

 (ไร่เกษตรยุทธ จินาติ ถึง (ไร่เกษตรยุทธ จินาติ ถึงถนน จ้านวน 1 สาย
 ถนนพหลโยธินใต้บริษัทสตาร์
แกรนิต)

พหลโยธินใต้บริษัทสตาร์แกรนิต) 530 เมตร

ขนาดกว้าง 4.50 เมตร

ยาว 4,300 เมตร (สายกลางนา)

270 โครงการปรับปรุงและขยายถนน 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพถนนให้ได้ ปรับปรุงและขยายถนนคอนกรีต  -  - 2,000,000  -   - 1.คุณภาพของ 1.สภาพถนนได้รับการพัฒนา ทต.บ้านตาก

คอนกรีตเสริมเหล็ก มาตรฐาน เสริมเหล็ก ถนนนเป็นไป ให้ได้มาตรฐาน

บริเวณถนนทางเข้าอ้าเภอบ้านตาก 2. เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ตามมาตรฐาน 2.การสัญจรไปมาของประชาชน

ด้านทิศใต้ หมู่ท่ี 13 ต้าบลตากออก ในการสัญจรไปมาของประชาชน ยาว 1,000 เมตร 2.ความพึงพอ มีความปลอดภัย

ถึงศูนย์ อปพร. (ดอยอ่ึงอ่าง) ม.4 ใจของ

ต.ตากออก (เช่ือมต่ออบต.ตากออก) ประชาชน

271 โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. เพ่ือให้การเดินทางสัญจรไปมา ท้ายบ้านหมู่ท่ี 4 บ้าน ยางโองน ้า -  - 293,560  -   - ถนนยาว 1.การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก อบต.แม่สลิด

(คอสะพานคอนกรีตคลองยายเอื อย) สะดวก ต้าบลแม่สลิดถึงบ้านวังหวาย 100 เมตร 2. ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า

บ้านสันกลาง ต้าบลแม่สลิดถึง 2. เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งสินค้า  ต.สามเงา กว้าง 6 เมตร ออกสู่ตลาด

บ้านวังหวายต้าบลวังหมัน ออกสู่ตลาด ยาว 100 เมตร 331
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272 โครงการก่อสร้างถนนเคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนในต้าบลมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 2,300,000  -   - ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.สมอโคน

เสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง หมู่ท่ี 8 คมนาคมท่ีสะดวก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว พอใจในการ รวดเร็วและปลอดภัยในการ

บ้านสระทอง รวดเร็วและปลอดภัย 1,230.00 เมตร หนา 0.15 สัญจร คมนาคม

เมตร หรือมีพื นท่ีรวมไม่น้อยกว่า

6,150 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง

0-0.50 เมตร (ตามแบบแปลน

อบต.สมอโคน)

273 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือเป็นเส้นทางเช่ือมต่อระหว่าง ถนน คสล.ยาว 1,000 เมตร  -  - 2,500,000  -   -  ถนน 1 สาย มีถนนเช่ือมต่อระหว่างสองต้าบล อบต.ตากตก

 ข้าง อบต.ตากตก ไปสระหนองน ้า พื นท่ีต้าบลในการสัญจรไปมา ท้าให้สะดวกในการสัญจรไปมา

สาธารณะถึงถนนทุ่งกระเชาะ

274 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
เพ่ือเป็นเส้นทางเช่ือมต่อระหว่าง
พื นท่ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 7,500,000  - ถนน 1 สาย มีถนนเช่ือมต่อระหว่างสองต้าบล อบต.ตากตก

เข้าห้วยดินสอพอง หมู่ท่ี 11 เช่ือมต่อ ต้าบลในการสัญจรไปมา กว้าง 5 เมตร ยาว 3,800 เมตร ท้าให้สะดวกในการสัญจรไปมา

ระหว่างถนนดงยาง-ถนนทุ่งกระเชาะ

275 ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านเด่น เพ่ือให้ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน ถนนลาดยางยาว 2,250 เมตร - - - 10,000,000  - จ้านวน 1 สาย ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.ท้องฟ้า

หมู่ท่ี 9 ต้าบลท้องฟ้า ไปบ้านแพะ การคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว กว้าง 6 เมตร รวดเร็วในการสัญจรไปมา

หมู่ท่ี 7 เทศบาลต้าบลทุ่งกระเชาะ

276 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ตั งแต่ เพ่ือความสะดวกสบายและ ขยายไฟฟ้า ตั งแต่บริษัทสตาร์ -  - 4,000,000  -   - 1 สาย ประชาชนมีความปลอดภัย อบต.ตากออก

บริษัทสตาร์แกรนิต ถึงลานพืชผม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัยพ์สิน แกรนิต ถึงลานพืชผลหมู่ท่ี 12 ระยะทาง ในชีวิตและทรัพย์สิน

หมู่ท่ี 12 บ้านใหม่แม่บอน บ้านใหม่แม่บอน ต้าบลตากออก 500 เมตร

ระยะทาง 4,000 เมตร

277 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล.  - 5,088,000 5,088,000 5,088,000  - ความยาวของ  - ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม อบต.วังหิน

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 8 บ้านวังเจ้า ท่ีสะดวกสบาย มีความปลอดภัย ขนาดกว้าง 5.00 ม. ถนนท่ีได้ ท่ีสะดวกสบาย มีความปลอดภัย

ต้าบลวังหิน ในชีวิตและทรัพย์สิน ยาว 2,400 ม. มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน 332
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า

1,200 ตร.ม.

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ

0.50 ม. 

(ตามแบบ อบต.วังหินก้าหนด)

278 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพ่ืออ้านวยความสะดวกและความ ก่อสร้างถนน คสล.  - 15,000,000 15,000,000 15,000,000  - ด้าเนินการ  - มีความสะดวกปลอดภัยในการ อบต.

สายหมู่ท่ี 4,5,6 ต.ป่ามะม่วง ปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน กว้าง 5.00 ม. ได้มาตรฐาน ใช้รถใช้ถนน ป่ามะม่วง

เช่ือม หมู่ท่ี 3 ต.แม่ท้อ ยาว 3,000 ม. งานช่าง

อ.เมืองตาก จ.ตาก จนกว่าจะสิ นสุดโครงการ

279 โครงการปรับปรุงถนน ลาดยาง  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้ใน ปรับปรุงถนนลาดยาง  - 4,000,000 4,000,000 4,000,000  - ความยาวของ  - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.น ้ารึม

หมู่ท่ี 7 บ้านเนินมะคึก การสัญจรและคมนาคม สายหน้า รร.ลานมะคร้อ - ถนนท่ีได้ สัญจรท่ีสะดวกและปลอดภัยขึ น

 แยกบุ่งมะกอก มาตรฐาน

กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม.

280 โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน ้า - เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน ้า ช่วงท่ี 1 งานก่อสร้าง  - 7,338,000 7,338,000 7,338,000  - ก่อสร้าง  - แก้ไขปัญหาน ้าท่วมขัง เทศบาล

และถนนคลองพ่อต่วน และถนนคลองพ่อต่วนเพ่ือเป็นการ ปรับปรุงท่อระบายน ้า ปรับปรุง อย่างย่ังยืน เมืองตาก

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน น ้าท่วมขัง และถนนคลองพ่อต่วน ท่อระบายน ้า

กม.0+099.61- กม. และถนน

0+251.04 ระยะทาง คลองพ่อต่วน

151.43 ม. ลดปัญหา

ช่วงท่ี 2  - 7,353,900 7,353,900 7,353,900  - น ้าท่วมขัง

กม.0+251.04- กม. ร้อยละ 80

0+401.40 ระยะทาง

151.76 ม.

ช่วงท่ี 3  - 4,887,470 4,887,470 4,887,470  -

กม.0+000.00- กม.

0+099.61 ระยะทาง

100.86 ม. 333
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ช่วงท่ี 4  - 5,980,000 5,980,000 5,980,000  -

กม.0+000.00- กม.

0+198.60 ระยะทาง

198.6 ม.

ช่วงท่ี 5 งานก่อสร้าง

ประตูระบายน ้า G1  - 2,844,700 2,844,700 2,844,700  -

จ้านวน 1 แห่ง

ประตูระบายน ้า G2  - 3,366,300 3,366,300 3,366,300  -

จ้านวน 1 แห่ง

281 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพ่ือการสัญจรไปมาระหว่าต้าบล ก่อสร้างถนน  - 20,000,000 20,000,000 20,000,000  - ร้อยละของ  - การสัญจรไปมาระหว่างต้าบล อบต.โป่งแดง

Cape Seal หมู่ท่ี 8 บ้านน ้าดิบควง เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ลาดยางกว้าง 6 ม. อุบัติเหตุ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว

ถึงแยก 1009 หมู่ท่ี 3 และปลอดภัยเพ่ือให้ประชาชนได้ ยาว 4,000 ม. ลดลง และปลอดภัย

บ้านหนองนกปีกกา ถึง ขนส่งสินค้าการเกษตรมีความสะดวก ไม่มีไหล่ทางถนน จ้านวน

บ้านยางโองนอก ต้าบลแม่สลิด และรวดเร็วย่ิงขึ น สายบ้านน ้าดิบควง พาหนะท่ี

หมู่ท่ี 8 ถึงแยก สัญจรไปมา

สาย 1009 บ้าน บนถนน

หนองนกปีกกา เพ่ิมมากขึ น

ถึงบ้านยางโอง

ต.แม่สลิด

อ.บ้านตาก จ.ตาก

282 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนน คสล.  - 5,482,000 5,482,000 5,482,000  - ความยาว  - การคมนาคมมีความสะดวก ทต.

เสริมเหล็ก สายเด่นยาว หมู่ท่ี 3 ท่ีสะดวกและปลอดภัย ขนาดกว้าง 5.00ม. ของถนน และปลอดภัย หนองบัวใต้

บ้านคลองห้วยทราย ต.หนองบัวใต้ ยาว 2,800 ม.

อ.เมืองตาก จ.ตาก หนา 0.15 ม.
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283 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพ่ือปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ก่อสร้างถนน คสล.  - 2,077,000 2,077,000 2,077,000  - ร้อยละหรือ  - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.

บ้านวังประจบ ถึง บ้านลานห้วยเด่ือ ใช้ในการสัญจรของประชาชน กว้าง 5.00 ม. จ้านวน สัญจรท่ีสะดวก วังประจบ

ต้าบลโป่งแดง (อ่างห้วยคลองไคร้) ยาว 1,000 ม. ครัวเรือน

หมู่ท่ี 1 หนา 0.15 ม. ประชาชน

พร้อมไหล่ทางกว้าง ท่ีมีการ

ข้างละ 0.50 ม. คมนาคม

หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า สะดวกรวดเร็ว

5,000 ม. เพ่ิมมากขึ น

284 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9  - เพ่ือให้ประชาชนให้เส้นทาง ถนน คสล.ยาว 1,250 ม.  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - ถนนจ้านวน  - ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม อบต.ท้องฟ้า

จาก ถ.1175 - บ.แพะ ม.7 คมนาคมท่ีสะดวกและรวดเร็ว กว้าง 5 ม. หนา 0.10 ม. 1 สาย ท่ีสะดวกและรวดเร็ว
ต. ทุ่งกระเชาะ

285 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่  - เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทางในการ ถนน คสล. กว้าง 4 ม.  - 2,502,400 2,502,400 2,502,400  - ถนนยาว  - ประชาชนมีความสะดวก ทต.

หมู่ท่ี 7 ต้าบลทุ่งกระเชาะเช่ือม คมนาคมได้สะดวกย่ิงขั น ยาว 1,360 ม.หนา 0.15 ม. 920 ม. ในการสัญจรไปมา ทุ่งกระเชาะ

หมู่ท่ี 9 ต้าบลท้องฟ้า ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉล่ีย 

0.50 ม. หรือรวมพื นท่ี คสล.

ทั งหมดไม่น้อยกว่า 5,440 ตร.ม. 

พิกัด โครงการจุดเร่ิมต้น 

N.1702858 

E098.98728 จุดสิ นสุด

N17.03257E098.98257

286 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 9  - เพ่ือให้ประชาชนใช้เส้นทางในการ ถนน คสล. ผิวกว้าง 4 ม.  - 9,844,000 9,844,000 9,844,000  - ถนนยาว  - ประชาชนมีความสะดวก ทต.

ต้าบลทุ่งกระเชาะ เช่ือมหมู่ท่ี 1 คมนาคมได้สะดวกย่ิงขั น หนา 0.15 ม.ยาว 5,860 ม. 5,860 ม. ในการสัญจรไปมา ทุ่งกระเชาะ

ต้าบลเกาะตะเภา และหมู่ท่ี 6 ไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 0.50 ม.

ต้าบลตากตก พิกัดโครงการจุดเร่ิมต้น 

N.17.03075 

E099.01780 E099.05650 335
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287 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 1  - เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ ถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 เมตร  - 3,790,000 3,790,000 3,790,000  - ความพึงพอใจ ประชาชนได้มีถนนส้าหรับใช้ อบต.สมอโคน

สมอโคนเรียบแม่น ้าปิง ต้าบลสมอโคนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก  ยาว 1,970 ม. หนา 0.15 ม. ร้อยละ 80 ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก

อ้าเภอบ้านตาก ถึง หมู่ท่ี 5 บ้านวังม่วง หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า ของผู้ใช้เส้นทาง

ต้าบลไม้งาม (บริเวณท่าทรายม่ิงมงคล)  9,850 ตร.ม.

อ้าเภอเมืองตาก 

288 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 2 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ถนน คสล. ยาว 1,000 ม.  - 1,900,000 1,900,000 1,900,000  - ถนน คสล. ยาว 1. ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.ตากตก

บ้านหินโค้ว ต้าบลตากตก เช่ือมต่อ รวดเร็วและปลอดภัยในการใช้ถนน 1,000 ม. และปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ถนนสายดงยางทุ่งกระเชาะ 2. เพ่ือเป็นเส้นทางเช่ือมต่อระหว่าง  2. มีถนนเช่ือมต่อระหว่าง

พื นท่ีต้าบลในการสัญจรไปมา สองต้าบลท้าให้สะดวกในการ

สัญจร

289 โครงการก่อสร้างถนน/ลาดยาง
1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 1,900,000 1,900,000 1,900,000  - มีถนนสัญจร 1. ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.ตากตก

แอสฟัสท์ติกคอนกรีตเช่ือม รวดเร็วและปลอดภัยในการใช้ถนน กว้าง 5 ม. หนา 0.50 ม. ไปมาจ้านวน และปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ต้าบลทุ่งกระเชาะ หมู่ท่ี 3 2. เพ่ือเป็นเส้นทางเช่ือมต่อระหว่าง ยาว 2,000 ม. 1 แห่ง  2. มีถนนเช่ือมต่อระหว่าง

บ้านหนองงิ ว ถึง ต้าบลทุ่งกระเชาะ พื นท่ีต้าบลในการสัญจรไปมา สองต้าบลท้าให้สะดวกในการ

สัญจร

290 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพถนนให้ได้ ผลผลิต -ก่อสร้างถนนถนนผิว  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000  - 1. เป็นไปตาม 1. สภาพถนนได้รับการพัฒนาให้ อบต.

ลาดยาง หมู่ท่ี 3 ต้าบลเกาะตะเภา มาตรฐาน    จราจรลาดยาง ขนาดผิวจราจร แบบรูปและ ได้มาตรฐาน เกาะตะเภา

เช่ือมต้าบลทุ่งกระเชาะและ 2. เพ่ือส่งเสริมการสัญจรของ กว้าง 6.00 ม. ยาว 5,000 ม.    รายการท่ี อบจ.  2. การสัญจรของประชาชน

ต้าบลตากตก ประชาชน,เกษตรกรทั ง 3 ต้าบล -ระยะทางก่อสร้างปีละ 1,250 ม. ก้าหนด    เกษตรกรทั ง 3 ต้าบล มีความ

ได้รับความสะดวกเพ่ิมขึ น 
เป้าหมาย ประชาชนและ
เกษตรกร

2. คุณภาพของ สะดวกเพ่ิมขึ น

3. เพ่ือส่งเสริมการขนส่งพืชผลทาง ทั ง 3 ต้าบล ประมาณ 450 ถนนเป็นไปตาม 3. การขนส่งพืชผลทางการ

การเกษตรของเกษตรกร ครัวเรือนใช้ประโยชน์ มาตรฐาน เกษตรของเกษตรกรมีความ

ได้รับความสะดวกเพ่ิมขึ น สะดวกเพ่ิมขึ น
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

291 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพถนนให้ได้ ผลผลิต -ก่อสร้างถนนถนนผิว  - 3,125,000 3,125,000 3,125,000  - 1. เป็นไปตาม 1. สภาพถนนได้รับการพัฒนาให้ อบต.

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 ต้าบลเกาะตะเภา มาตรฐาน    จราจรลาดยาง ขนาดผิวจราจร แบบรูปและ ได้มาตรฐาน เกาะตะเภา

เช่ือมหมู่ท่ี 4 ต้าบลท้องฟ้า  2. เพ่ือส่งเสริมการสัญจรของ กว้าง 5.00 ม. ยาว 5,000 ม.    รายการท่ี อบจ.  2. การสัญจรของประชาชน

ประชาชน,เกษตรกรทั ง 3 ต้าบล -ระยะทางก่อสร้างปีละ 1,250 ม. ก้าหนด    เกษตรกรทั ง 3 ต้าบล มีความ

ได้รับความสะดวกเพ่ิมขึ น 
เป้าหมาย ประชาชนและ
เกษตรกร

2. คุณภาพของ สะดวกเพ่ิมขึ น

3. เพ่ือส่งเสริมการขนส่งพืชผลทาง ทั ง 3 ต้าบล ประมาณ 450 ถนนเป็นไปตาม 3. การขนส่งพืชผลทางการ

การเกษตรของเกษตรกร ครัวเรือนใช้ประโยชน์ มาตรฐาน เกษตรของเกษตรกรมีความ

ได้รับความสะดวกเพ่ิมขึ น สะดวกเพ่ิมขึ น

292 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก ท้ายบ้านหมู่ 4 บ้านยางโองน ้า  - 4,817,900 4,817,900 4,817,900  - ถนน คสล. 1 .การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก อบต.แม่สลิด

เสริมเหล็กท้ายบ้านยางโองน ้า 2. เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ต.แม่สลิด ถึง บ้านวังหวาย จ้านวน 1 สาย 2. ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า

หมู่ท่ี 4 - บ้านวังหวาย ต้าบลวังหมัน ออกสู่ตลาด ต.วังหมัน ออกสู่ตลาด

293 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือการสัญจรไปมาท่ี ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 2,984,100 2,984,100 2,984,100  - ถนนได้รับการ  - ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.ตากออก

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1,2 (บริเวณบ้าน สะดวกสบาย ปลอดภัย เขตติดต่อเทศบาลต้าบลบ้านตาก ปรับปรุง และปลอดภัยในการใช้ถนน

ปากร้องห้วยจี ) 2.เพ่ือเป็นเส้นทางในการขนส่งพิชผล หมู่ท่ี 2 และ หมู่ท่ี 1 จ้านวน 1 สาย 

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   บ้านปากร้องห้วยจี จนถึงเขตติดต่อ 1,261 ม.

3. เพ่ือเป็นเส้นทางเช่ือมต่อระหว่าง อบต.สมอโคน กว้าง 4.00 ม. 

หมู่บ้าน,ต้าบล,ส่วนราชการ ยาว 1,261 ม. หนา 0.51 ม.

294 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1. เพ่ือการสัญจรไปมาท่ีสะดวกสบาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 1,712,000 1,712,000 1,712,000  - มีถนน คสล.  - ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.ตากออก

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 บ้านปากร้องห้วยจี   ปลอดภัย หมู่ท่ี 1 บ้านปากร้องห้วยจี เพ่ิมจ้านวน และปลอดภัยในการใช้ถนน

2.เพ่ือเป็นเส้นทางในการขนส่งพิชผล ต้าบลตากออก เช่ือมต่อหมู่ท่ี 6 1 สาย

ทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด   ต้าบลสมอโคน อ้าเภอบ้านตาก ยาว 840 ม.

3. เพ่ือเป็นเส้นทางเช่ือมต่อระหว่าง จังหวัดตาก

หมู่บ้าน,ต้าบล,ส่วนราชการ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
295 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา จ้านวน 1 แห่ง  - 950,000 950,000 950,000  - มีถนนในการ  - ประชาชนได้ใช้ถนนในการ ทต.บ้านตาก

กว้าง 5.00 ม. ยาว 85.00 ม. ได้สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ สัญจรไปมา คมนาคมสะดวกปลอดภัย

หนา 0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า บนท้องถนน จ้านวน 

425 ตร.ม พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 14 แห่ง
คสล. ขนาดกว้าง 2.40 ม. สูง 2.00 ม. 

ยาว 10.00 ม. จ้านวน 3 ช่อง 

(บริเวณม.2 – 3 ต.ตากออก 

อ.บ้านตาก จังหวัดตาก)

296
โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า
ประติมากรรม

 - เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างและความ
ปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร  - 2,700,000 2,700,000 2,700,000  - ติดตั งโคมไฟฟ้า  - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ทต.บ้านตาก

(บริเวณสะพานข้ามแม่น ้าปิงและ ในการสัญจรบนท้องถนน จ้านวน 1 แห่ง ในการใช้รถใช้ถนนลดการเกิด

สะพานข้ามห้วยตาก อ้าเภอบ้านตาก อุบัติเหตุบนท้องถนน

จังหวัดตาก) 

297
โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน

 - เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าเพ่ืออุปโภค ก่อสร้างโรงสูบน ้าพร้อมระบบ  - 800,000 800,000 800,000  - โรงสูบน ้า  - ประชาชนมีน ้าอุปโภคและ อบต.ท้องฟ้า

หมู่ท่ี 9 (ขุดแหล่งน ้าดิบใหม่) และบริโภคอย่างเพียงพอ ขยายเขตประปา พร้อมระบบ บริโภคอย่างเพียงพอ

เหนือบ้านผาแต้ม ล้าห้วยทู่พร้อม ประปา

ระบบสูบน ้า 

298 โครงก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 2  - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ กว้าง  3 เมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000  - จ้านวนพื นท่ี  - ประชาชนได้รับความสะดวก ทต.ทุ่งหลวง

บ้านแม่จะเราสองแคว ถึง หมู่ท่ี 1 สะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้น ยาว 19,410  เมตร ของถนนท่ีได้ ในการใช้เส้นทางสัญจร

บ้านห้วยนกแล ต.พระธาตุ ทางสันจร รับการก่อสร้าง

ปรับปรุง

จ้านวน 1 เส้น

299 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย  - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ กว้าง 5 เมตร  - 5,900,000 5,900,000 5,900,000  - ถนน คสล.  - ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.แม่ต่ืน

บ้านหนองหลวง - บ้านห้วยน ้าเย็น สะดวกในการสัญจร ยาว 10,000 เมตร จ้านวน 1 เส้น ในการสัญจร
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
300 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่าไร่  - เพ่ือเช่ือมทางระหว่าง อบต. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร  - 492,000 492,000 492,000  - ถนน คสล.  - ประชาชนทั ง 2 ต้าบล อบต.แม่ระมาด

หมู่ 2 ต.ขะเนจี อ ถึงแยกทางหลวง แม่ระมาด กับ อบต.ขะเนจื อ เพ่ือความ หนา 0.15 เมตร จ้านวน 1 เส้น ได้รับสะดวกในการ ขนส่งพืชผล

สาย 1175(กม 0-506) ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม ทางการเกษตรช่วยลดระยะเวลา

แม่ระมาด - บ้านตาก หมู่ท่ี 4 ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางและลด พร้อมไหล่ทางข้างละ ในการเดินทางและลดอุบัติเหตุ

ต. แม่ระมาด อ.แม่ระมาด อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ นได้ 0-0.50 เมตร
301 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลง  - เพ่ือให้ประชาชนได้รับ กว้าง 5 เมตร  - 600,000 600,000 600,000  - จ้านวนถนนท่ีได้  - ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.แม่ต่ืน

หินคลุกพร้อมทั งอัดบดแน่นสาย ความสะดวกในการสัญจร ยาว 10,000 เมตร รับการปรับปรุง ในการสัญจร

บ้านหนองหลวง ถึงบ้านห้วยมะพร้าว  จ้านวน 1 เส้น

302 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลง  - เพ่ือให้ประชาชนได้รับ กว้าง 5 เมตร  - 600,000 600,000 600,000  - จ้านวน  - ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.แม่ต่ืน

หินคลุกพร้อมทั งอัดบดแน่นสาย ความสะดวกในการสัญจร ยาว 10,000 เมตร ในการสัญจร ในการสัญจร

บ้านจ่อคี - บ้านห้วยโป่ง

303 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก กว้าง 3 เมตร  - 1,441,800 1,441,800 1,441,800  - ถนน คสล.  - การขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรอบต.พระธาตุ

หมูท่ี 8 บ้านห้วยสลุง - หมู่ท่ี 5 ในการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร ยาว 4,200 เมตร จ้านวน 1 เส้น สะดวกขึ น และติดต่อระหว่าง

บ้านสันป่าไร่ จ้านวน 1 สาย หมู่บ้าน

304 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เส้น ก่อสร้างถนนลาดยาง  - 12,000,000 12,000,000 12,000,000  - ถนน คสล.  - ประชาชนได้ใช้เส้นทาง อบต.ขะเนจื อ

หมู่ท่ี 13 บ้านหนองหลวง ถึง ทางคมนาคมท่ีสะดวกและ ระยะทาง 4 กิโลเมตร จ้านวน 1 เส้น คมนาคมท่ีสะดวกและ

บ้านป่าไม้ห้า ต้าบลแม่ระมาด ปลอดภัย พิกัดเร่ิมต้น 47Q ปลอดภัยย่ิงขึ น

 E0445717 N 1882868

สิ นสุด  47Q

 E0447308 N 1879506

305 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบ้าน  - เพ่ือเช่ือมทางระหว่าง อบต. กว้าง 4.00 เมตร  - 492,000 492,000 492,000  - ถนน คสล.  - ประชาชนทั ง 2 ต้าบล ได้รับ อบต.แม่ระมาด

สันป่าตึง หมู่ 7 ต.แม่ระมาด ถึง แม่ระมาด กับ ทต.ทุ่งหลวง ยาว 270 เมตร จ้านวน 1 เส้น ความสะดวกในการขนส่งพืชผล

บ้านใหม่ หมู่ 9 ต.แม่จะเรา เพ่ิมความสะดวกในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร ทางการเกษตรช่วยลดระยะเวลา

พืชผลทางการเกษตรช่วยลด พื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม ในการเดินทาง และลดอุบัติเหตุ

ระยะเวลาในการเดินทางและ พร้อมไหล่ทางข้างละ 

ลดอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ นได้ 0-0.50 เมตร
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
306 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพ่ือความปลอดภัยและสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร  - 750,000 750,000 750,000  - จ้านวนพื นท่ี  - ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคม กองช่าง

แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรึต ขนาด ในการใช้เส้นทางคมนาคม ระยะทาง 300 แมตร ของถนนท่ีได้ ท่ีสะดวกปลอดภัยย่ิงขึ น ทต.แม่ระมาด

ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว จ้านวน  1 เส้น รับการก่อสร้าง

300 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ปรับปรุง

จ้านวน 1 เส้น

307 โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่ระมาด  - เพ่ือลดปัญหาการเกิด ขุดลอกล้าห้วย  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - จ้านวนล้าห้วย  - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น ทต.แม่ระมาด

ล้าห้วยขะเนจื อ ล้าห้วยนกแล น ้าท่วมในช่วงฤดูฝน  - ล้าห้วยแม่ระมาด ท่ีได้รับการ

 - เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด  - ล้าห้วยนกแล ขุดลอก

แคลนน ้าในฤดูแล้ง  - ล้าห้วยขะเนจื อ

308 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์/  - เพ่ือความสะดวกปลอดภัย เขตเทศบาลต้าบลแม่จะเรา  - 6,000,000 6,000,000 6,000,000  - จ้านวนถนนท่ี  - ได้รับความสะดวกปลอดภัย ทต.แม่จะเรา

คอนกรีต ในการสัญจร ไป-มา ด้าเนินการ ในการสัญจร ไป-มา

ก่อสร้าง

309 ก่อสร้างถนนโดยลงลูกรังบดอัด  - เพ่ือเช่ือมทางระหว่าง อบต. กว้าง 6 เมตร  - 500,000 500,000 500,000  - ถนนลูกรังบดอัด  - ประชาชนทั ง 2 ต้าบล ได้รับ อบต.แม่ระมาด

ระหว่างเส้นทางสายบ้านป่าไม้ 5 แม่ระมาด กับ อบต.ขะเนจื อ ยาว 1,700 เมตร จ้านวน 1 เส้น ความสะดวกในการขนส่งพืชผล

หมู่ 6 ต.แม่ระมาด ถึง บ้าน เพ่ือความในการขนส่งพืชผล ทางการเกษตรช่วยลดระยะเวลา

หนองหลวง หมู่ 13 ต.ขะเนจื อ ทางการเกษตรช่วยลดระยะ ในการเดินทาง และลดอุบัติเหตุ

เวลาในการเดินทางและลด

อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ นได้

310 ก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือมระหว่าง  - เพ่ือเช่ือมทางระหว่าง อบต. กว้าง 6 เมตร  - 12,000,000 12,000,000 12,000,000  - ถนนลาดยาง  - ประชาชนทั ง 2 ต้าบล ได้รับ อบต.แม่ระมาด

บ้านสันป่าตึง หมู่ 7 ต.แม่ระมาด แม่ระมาด กับ ทต.ทุ่งหลวง ยาว 6,000 เมตร จ้านวน 1 เส้น ความสะดวกในการขนส่งพืชผล

ถึงบ้านใหม่ หมู่ 9 ต.แม่จะเรา เพ่ือความในการขนส่งพืชผล ทางการเกษตรช่วยลดระยะเวลา

ทางการเกษตรช่วยลดระยะ ในการเดินทาง และลดอุบัติเหตุ

เวลาในการเดินทางและลด

อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ นได้

311 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1  - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก กว้าง 3 เมตร  - 1,441,800 1,441,800 1,441,800  - ถนน คสล.  - การขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรอบต.พระธาตุ

บ้านห้วยป่าต้าง - ส้านักสงฆ์ ในการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร ยาว 4,200 เมตร จ้านวน 1 เส้น สะดวกขึ น และติดต่อระหว่าง

ห้วยสลุง จ้านวน 1 สาย หมู่บ้าน 340
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312 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้สะพานในการ  - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 4,500,000 4,500,000  - จ้านวนแห่ง  - มีสะพานท่ีม่ังคง  แข็งแรง อบต.แม่วะหลวง

ม.๙ บ.แกระโก (เกร๊ะคี) สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร จ้านวน 1 แห่ง ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย

ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก ในการใช้งาน

จ.ตาก ปลอดภัย และรวดเร็วขึ น

313 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจร - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  -  - 2,500,000 2,500,000  - ขนาดของถนน  - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่สอง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๘ บ้านแม่อุสุ เช่ือมต่อ และคมนาคมท่ีสะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ความพึงพอใจ สัญจรท่ีสะดวก

บ้านเชียงแก้ว  หมู่ท่ี ๑ ต้าบลแม่สอง ร้อยละ80

314 โครงการไถปรับดินระหว่าง หมู่ท่ี ๑๐ เพ่ือให้ราษฎรมีถนนดินใช้ในการ  - ไถปรับดินระหว่าง หมู่ท่ี ๑๐  -  - 4,500,000 4,500,000  - จ้านวนพื นท่ี  - ราษฎรท่ีใช้เส้นทางได้รับ อบต.แม่ต้าน

บ้านเล้อเป้าวาคี ต้าบลแม่ต้าน
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

บ้านเล้อเป้าวาคี ต้าบลแม่ต้าน ไถปรับดิน ความสะดวก รวดเร็ว และมี

กับหมู่ท่ี ๙ บ้านคะเนจื อทะ ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว กับหมู่ท่ี ๙ บ้านคะเนจื อทะ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ต้าบลแม่อุสุ ต้าบลแม่อุสุ  ระยะทาง ๑๕ กม. มากย่ิงขึ น

315 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ  - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  -  - 2,000,000 2,000,000  - ขนาดของ  - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.

เสริมเหล็ก บ้านแม่หิดคี หมู่ท่ี ๘ สัญจรและคมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 4 เมตร ยาว 960 เมตร ถนน สัญจรท่ีสะดวก ท่าสองยาง

ต้าบลท่าสองยาง ถึง หมู่ท่ี ๗ และปลอดภัย ความพึงพอใจ

บ้านห้วยมะโหนก ต้าบลแม่สอง ร้อยละ80

316 โครงการไถปรับดินระหว่างหมู่ท่ี๘  - เพ่ือให้ราษฎรมีถนนดินใช้ในการ  - ไถปรับดินระยะทาง  -  - 3,000,000 3,000,000  - ขนาดของถนน  - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่ต้าน

บ้านอู่หู่ ต้าบลแม่ต้าน กับหมู่ท่ี ๒
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

๑๐ กิโลเมตร ความพึงพอใจ สัญจรท่ีสะดวก

บ้านแม่หละไทย  ต.แม่หละ ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ร้อยละ80

317 โครงการไถปรับดินระหว่าง หมู่ท่ี ๑๐  - เพ่ือให้ราษฎรมีถนนดินใช้ในการ  - ไถปรับดินระยะทาง  -  - 4,500,000 4,500,000  - ขนาดของ  - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่อุสุ

บ้านเล้อเป้าวาคี ต้าบลแม่ต้าน สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร ๑๕ กิโลเมตร ถนน สัญจรท่ีสะดวก

กับหมู่ท่ี ๙ บ้านคะเนจื อทะ ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ความพึงพอใจ

ต้าบลแม่อุสุ ร้อยละ80
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318 โครงการไถปรับถนนดินเช่ือมระหว่าง  - เพ่ือให้ราษฎรมีถนนดินใช้ในการ ไถปรับถนนดินเช่ือมระหว่าง  -  - 6,000,000 6,000,000  - ขนาดของ  - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่ต้าน

 หมู่ ๓ บ้านแม่ต้อคี หมู่ ๔ สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร  หมู่ ๓ บ้านแม่ต้อคี หมู่ ๔ ถนน สัญจรท่ีสะดวก

บ้านแบรอทะ หมู่ ๑๐ ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว บ้านแบรอทะ หมู่ ๑๐ ความพึงพอใจ

บ้านพะบอเรโค๊ะ ต. แม่ต้าน – บ้านพะบอเรโค๊ะ ต. แม่ต้าน - ร้อยละ80

หมู่ ๖ บ้านขุนห้วยแม่หละ หมู่ ๗ หมู่ ๖ บ้านขุนห้วยแม่หละ หมู่ ๗ 

บ้านขุนห้วยนกกก หมู่ ๑๑ บ้านขุนห้วยนกกก หมู่ ๑๑ 

บ้านแม่หละโพคี หมู่ ๑๒ บ้านแม่หละโพคี หมู่ ๑๒ 

บ้านแม่หละคี ต.แม่หละ บ้านแม่หละคี ต.แม่หละ

319 โครงการก่อสร้างประปาภูเขา เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า ก่อสร้างประปาภูเขาและระบบ  -  - 2,000,000 2,000,000  - จ้านวน แห่ง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า อบต.แม่วะ

และล้าเลียงน ้ามายังสระน ้า และให้สามารถมีแหล่งน ้า ล้าเลียงน ้า ระยะทาง 4 กิโลเมตร และให้สามารถมีแหล่งน ้า หลวง

สาธารณะ ส้าหรับท้าการเกษตร ส้าหรับท้าการเกษตร

320 โครงการปรับปรุงระบบสูบน ้าดิบ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า ระบบสูบน ้าดิบและระบบต่อเช่ือม  -  - 8,500,000 8,500,000  - จ้านวน แห่ง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า ทต.

ของเทศบาลต้าบลแม่ต้านและ และให้สามารถมีแหล่งน ้า ประปาภูเขา ระยะทาง 20 กม. และให้สามารถมีแหล่งน ้า แม่ต้าน

ระบบต่อเช่ือมประปาภูเขา ส้าหรับท้าการเกษตร ส้าหรับท้าการเกษตร

องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ต้าน

321 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ราษฎรมีถนนดินใช้ในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  -  - 2,000,000 2,000,000  - ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่วะ

เสริมเหล็ก บ้านซอแขระกา สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร กว้าง 4 เมตร ยาว 960 เมตร ความพึงพอใจ สัญจรท่ีสะดวก หลวง

ต้าบลแม่วะหลวง เช่ือมต่อหมู่ท่ี ๒ ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ร้อยละ80

 บ้านวะแมะคี ต้าบลท่าสองยาง

322 โครงการซ่อม/สร้าง แอลฟัสต์คอนกรีต เพ่ือให้ราษฎรมีถนนดินใช้ในการ ซ่อม/สร้าง แอสฟัลต์คอนกรีต  -  - 17,769,000 17,769,000  - ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่หละ

แยกทางหลวง สาย ๑๐๕ ถึง หมู่ท่ี ๑ สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทาง 10 กม. ความพึงพอใจ สัญจรท่ีสะดวก

บ้านแม่หละไทย ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ร้อยละ80

323 โครงการซ่อม/สร้าง แอลฟัสต์คอนกรีตเพ่ือให้ราษฎรมีถนนดินใช้ในการ ซ่อม/สร้าง แอสฟัลต์คอนกรีต  -  - 9,567,000 9,567,000  - ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่หละ

แยกแม่หละยาง ถึง  บ้านแม่ออกผารู สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทาง 5 กม. ความพึงพอใจ สัญจรท่ีสะดวก
หมู่ท่ี ๓ ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ร้อยละ80

324 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ราษฎรมีถนนดินใช้ในการ ซ่อม/สร้าง แอสฟัลต์คอนกรีต  -  - 3,550,000 3,550,000 ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่หละ

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๕ บ้านกามาผาโด้ สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทาง 2 กม. ความพึงพอใจ สัญจรท่ีสะดวก

ถึงกลุ่มบ้าน ทีหนึเด ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว ร้อยละ80 342

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
325 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา  - เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก  - 9,156,315 9,156,315 9,156,315  - ระยะทาง  - ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า อบต.วาเลย์

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย การเกษตร ประชาชนสัญจรไป-มา คอนกรีต สายบ้านทรัพย์เจริญ
การเกษตร ประชาชนสัญจรไป-
มา

บ้านทรัพย์เจริญเช่ือมบ้านผากะเจ้อ   สะดวก มีความม่ันคงปลอดภัย เช่ือมบ้านผากะเจ้อ ต.วาเล่ย์ - สะดวก มีความม่ันคงปลอดภัย
ต.วาเล่ย์  ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก

ระยะทาง ๖ × ๒,๙๐๐ เมตร

326 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา  - เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก  - 14,492,236 14,492,236 14,492,236  - ระยะทาง  - ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า อบต.วาเลย์

แอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย การเกษตร ประชาชนสัญจรไป-มา คอนกรีต สายบ้านผ่านศึกพัฒนา การเกษตร ประชาชนสัญจรไป-มา

บ้านผ่านศึกพัฒนาเช่ือม สะดวก มีความม่ันคงปลอดภัย เช่ือมบ้านเก้ารวมไทย อ.พบพระ สะดวก มีความม่ันคงปลอดภัย

บ้านเก้ารวมไทย อ.พบพระ จ.ตาก จ.ตาก ระยะทาง 

๖ × ๔,๕๙๐ เมตร

327 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  - 5,287,000 5,287,000 5,287,000  - การคมนาคม  - ก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลน ทต.พบพระ

เสริมเหล็กชุมชนท่ี 1 หมู่ท่ี 1 เพ่ืออ้านวยความสะดวก ท่ีสะดวก

ต้าบลพบพระ ต่อการคมนาคม

328 ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั น 12  - เพ่ือประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มีอาคารเรียนท่ีเพีงพอ  - 7,902,000 7,902,000 7,902,000  - มีอาคารเรียน  - ก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลน ทต.พบพระ

ห้องเรียน กับเด็กนักเรียน ท่ีเพีงพอกับ

จ้านวนเด็ก

นักเรียน

329 ก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน  - เพ่ือมีสถานท่ีกระจายสินค้า มีสถานท่ีจ้าหน่ายสินค้า  - 2,300,000 2,300,000 2,300,000  - อาคารร้านค้า  - ก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลน ทต.พบพระ

ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของชุมชน ชุมชนเป็นแหล่ง

กระจายสินค้า

ท่ีมีคุณภาพ

ราคาเป็นธรรม

330 โครงการวางท่อส่งน ้าเพ่ือการอุบโภค  - เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าไม่เพียงพอ เพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าขาดแคลน  - 6,000,000 6,000,000 6,000,000  - วางท่อส่งน ้า  - วางท่ออย่างท่ัวถึง ทต.พบพระ

บริโภคหรือการเกษตร ทั งการอุบโภค บริโภค หรือการเกษตร น ้าไม่เพียงพอ ประชาชนมีน ้าใช้ ครอบคลุมท่ัวถึง

อย่างท่ัวถึง

343

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
331 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพ่ือเพ่ิมเส้นทางการค้าขาย ขนาดกว้าง 4 เมตร  - 1,200,000 1,200,000 1,200,000  - ร้อยละ 60  - ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง ทต.แม่จัน

เสริมเหล็กจากทางเข้าบ้านมะโอโคะ ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร ของประชาชน สัญจรไป มาได้สะดวกและ

 - เขตแดนพม่า หมู่ท่ี 2 บ้านบ่อแร่ พื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,000 ในเขตทศบาล ปลอดภัย

ต้าบลแม่จัน อ้าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ตารางเมตร ต้าบลได้รับ

ความสะดวก  

รวดเร็วในการ

สัญจร

332 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพ่ือความสะดวกแก่การสัญจร ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด  - 880,000 880,000 880,000  - ได้ใช้ถนน  - ประชาชนสามารถใช้ถนนในการ อบต.โมโกร

เสริมเหล็กหมู่ท่ี 1บ้านปรอผาโด้ ในการเดินทางคมนาคมท่ีดีขึ น กว้าง 4 เมตรยาว 400เมตร คสล. สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

เช่ือมต่อต้าบลต้าบลแม่กลอง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ

มาตรฐาน

333 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้เป็น - เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้เป็น  - 446,000 446,000 446,000  - ถนนยาว  - การคมนาคมสะดวกและ ทต.แม่กลอง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ สะดวกย่ิงขึ น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 300 ม. ปลอดภัยมากขึ น

หมู่ 1 ต.แม่กลองถนนสายหลัง บริเวณเวณหมู่ 1 ต.แม่กลอง กว้าง 4 ม.

รพ.สต.แม่กลองเช่ือมต่อหมู่ 1 

ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง

334 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต  - เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก หมู่ท่ี 1 บ้านปะหละทะจุดข้าม  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000  - สะพานคอนกรีต  - การคมนาคมท่ีสะดวกสบาย อบต.อุ้มผาง

ข้ามห้วยเซปะหละ และปลอดภัย ห้วยเซปะหละ

335 โครงการเรียงหิน พร้อมขยายไหล่ทาง  - เพ่ือป้องกันน ้ากัดเซอะตล่ิงพัง ล้าห้วยนา พิกัด  - 850,000 850,000 850,000  - ร้อยละของ  - ไม่เกิดบัญหาน ้าท่วมบริเวณ ทต.อุมผาง

2 ฝ่ัง ระยะทางรวม 500 เมตร Latitude  16.018613 ประชาชน ดังกล่าว

Longitude 98.860313 ในเขตเทศบาล

และอบต.อุ้มผาง

ไม่มีปัญหา

น ้าท่วมขัง

344

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
336 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์  - เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก หมู่ท่ี 1 บ้านอุ้มผาง ถนนเสริมผิว  - การคมนาคมท่ีสะดวกสบาย อบต.อุ้มผาง

และปลอดภัย  - จุดบริเวณสายหลักบ้านอุ้มผาง  - 4,847,400 4,847,400 4,847,400  - แอสฟัลท์

ถึง บ้านน่อเอ กว้าง 4 ม.

ยาว 3,000 ม. หนา 0.04 ม.

 - จุดถนนภายในหมู่บ้านอุ้มผาง  - 1,615,800 1,615,800 1,615,800  -

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000  ม.

หนา 0.04 ม.

หมู่ท่ี 3 บ้านก่ิวห้าง

 - จุดถนนภายในหมู่บ้านก่ิวห้าง  - 2,423,700 2,423,700 2,423,700  -

กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม.

หนา 0.04 ม.

หมู่ท่ี 5 บ้านยะโม่คี

 - จุดถนนภายในหมู่บ้านยะโม่คี  - 1,615,800 1,615,800 1,615,800  -

กว้าง4 ม. ยาว 1,000 ม.

หนา 0.04 ม.

หมู่ท่ี 6 บ้านใหม่ท่าแพ

–จุดถนนภายในหมู่บ้านใหม่  - 1,615,800 1,615,800 1,615,800  -

ท่าแพ กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.

หนา 0.04 ม.

337 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  - เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรไ  - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้เป็น  - 1,034,000 1,034,000 1,034,000  - ถนนยาว  - การคมนาคมสะดวกและ เทศบาล

ให้เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้อย่างสะดวกย่ิงขึ น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 700 เมตร ปลอดภัยมากขึ น ต้าบลแม่กลอง

บริเวณหมู่ 2 ต.แม่กลอง ถนนสาย บริเวณหมู่ 2 ต.แม่กลอง กว้าง 4 เมตร

หน้าวัดไพรสนฑ์สุนทร เช่ือมต่อ 

หมู่ 1 ต.โมโกร

345

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
338 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพ่ือความสะดวกแก่การสัญจร  - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  - 880,000 880,000 880,000  - ได้ใช้ถนน คสล.  - ประชาชนสามารถใช้ถนน อบต.โมโกร

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 บ้านแม่กะแซ ในการเดินทางคมนาคมท่ีดีขึ น 4 เมตร ยาว 400 เมตร ยาว 400 ม. ในการสัญจรได้อย่างสะดวก

เช่ือมต่อ ต้าบลแม่กลอง หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 ม. และปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

ตามแบบมาตฐาน

339 โครงการเพ่ิมเส้นทางการค้า  - เพ่ือเพ่ิมเส้นทางการค้า  - ถนนขนาดกว้าง 4 ม.  - 3,763,000 3,763,000 3,763,000  - ร้อยละ 60  - ประชาชนผู้ใช้ถนนเดินทาง เทศบาล

โดยการก่อสร้างถนนลาดยาง ยาว 2,500 ม. หนา 0.05 ม. ของประชาชน สัญจรไป มาได้สะดวกและ ต้าบลแม่จัน

บ้านเปิงเคล่ิงไปทางทีชนะทะ  พื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,000  ในเขตเทศบาล ปลอดภัย

หมู่ท่ี 9 บ้านเปิงเคล่ิง ต้าบลแม่จัน  ตารางเมตร ต้าบลได้รับ

อ้าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ความสะดวก  

รวดเร็วในการ

สัญจร

340 โครงการไฟฟ้าสาธารณะโซลาเซลล์  - เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้  - จ้านวน 12 หมู่บ้าน  - 500,000 500,000 500,000  - ร้อยละ 60  - ประชาชนในเทศบาลต้าบล เทศบาล

ในเขตเทศบาลต้าบลแม่จัน ครบทุกหมู่บ้าน ของประชาชน แม่จันมีไฟฟ้าใช้ ต้าบลแม่จัน

ในเขตทศบาล

มีไฟฟ้าใช้

341 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  - เพ่ือความสะดวกแก่การสัญจร  - ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  - 320,000 320,000 320,000  - ได้ใช้ท่อ  - ประชาชนสามารถใช้ในการ อบต.โมโกร

หมู่ท่ี 2 บ้านตะเป่อพู ต้าบลโมโกร ในการเดินทางคมนาคมท่ีดีขึ น ขนาดกว้าง 1.8 ม. สูง 1.8 ม. ลอดเหล่ียม
สัญจรได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

เช่ือมต่อต้าบลแม่กลอง ยาว 6 ม. จ้านวน 2 ช่อง ยาว 6 ม. 

กว้าง 1.8 ม. 

แบบตามมาตฐาน

342 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  - เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังไม่ให้ไหลเ  - ก่อสร้างรางระบายน ้า หมู่ 3  - 250,000 250,000 250,000  - รางระบายน ้า  - น ้าไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน เทศบาล

หมู่ 3 บ้านใหม่ป่าคา ต.แม่กลอง ข้าบ้านเรือนของประชาชน บ้านใหม่ป่าคา ต.แม่กลอง ยาว 125 ม. และระบายน ้าได้สะดวกย่ิงขึ น ต้าบลแม่กลอง

อ.อุ้มผาง เช่ือมต่อ หมู่ 1 ต.โมโกร

343 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ด  - เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก  - หมู่ท่ี 6 บ้านใหม่ท่าแพ  - 1,200,000 1,200,000 1,200,000  - บล็อคคอนเวิร์ด การคมนาคมท่ีะดวกสบาย อบต.อุ้มผาง

และปลอดภัย จุดหน้าวิริยาวิลเลจ 346

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
344 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  - เพ่ือป้องกันน ้าท่วมขังไม่ให้ไหล  - ก่อสร้างรางระบายน ้า หมู่ 4  - 750,000 750,000 750,000  - รางระบายน ้า  - น ้าไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน เทศบาล

หมู่ 4 บ้านแม่กลอง ต.แม่กลอง เข้าบ้านเรือนของประชาชน บ้านแม่กลอง ต.แม่กลอง ยาว 300 ม. และระบายน ้าได้สะดวกย่ิงขึ น ต้าบลแม่กลอง

อ.อุ้มผาง เช่ือมต่อ หมู่ 1 ต.โมโกร

345 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  - เพ่ือความสะดวกแก่การสัญจร  - ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม  - 320,000 320,000 320,000  - ได้ใช้ท่อ  - ประชาชนสามารถใช้ในการ อบต.โมโกร

หมู่ท่ี 7 บ้านแม่กะแซ ต้าบลโมโกร ในการเดินทางคมนาคมท่ีดีขึ น ขนาดกว้าง 1.8 ม. สูง 1.8 ม. ลอดเหล่ียม สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

เช่ือมต่อ ต้าบลแม่กลอง ยาว 6 ม. จ้านวน 2 ช่อง ยาว 6 ม. 

กว้าง 1.8 ม. 

แบบตามมาตรฐาน

346 โครงการก่อสร้างสะพานแขวน  - เพ่ือความสะดวกแก่การสัญจร  - ก่อสร้างสะพานแขวน  - 400,000 400,000 400,000  -
ได้ใช้สะพาน

แขวน
 - ประชาชนสามารถใช้ในการ อบต.โมโกร

ข้ามล้าห้วยแม่กลอง หมูท่ี 3 ในการเดินทางคมนาคมท่ีดีขึ น ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. ยาว 40 ม. สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

บ้านแม่กลองคี ต้าบลโมโกร กว้าง 4 ม.

เช่ือมต่อ ต้าบลแม่กลอง

347 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง  - ถนน คสล. หมู่ 1 ต.แม่ละมุ้ง  - 500,000 500,000 500,000  - ร้อยละ 60  - การคมนาคมสะดวกและ อบต.อุ้มผาง

เสริมเหล็กบ้านปะละทะ สะดวกย่ิงขึ น อ้าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ของประชาชน ปลอดภัยมากขึ น

กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม. ได้รับความ

หนา 0.15 ม. สะดวก รวดเร็ว

ในการสัญจร

348 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิว
ทาง

 - เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง  - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้เป็น  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - ร้อยละ 60  - การคมนาคมสะดวกและ เทศบาล

แอสฟัลท์ติก (ovrely) สะดวกย่ิงขึ น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ ของประชาชน ปลอดภัยมากขึ น ต้าบลแม่จัน

ม.2 บ้านเซอทะ ต้าบลหนองหลวง ได้รับความ

เช่ือม ม.2 บ้านกล้อทอ ต.แม่จัน สะดวก รวดเร็ว

อ.อุ้มผาง จ.ตาก ในการสัญจร

349 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  - เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง  - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้เป็น  - 1,769,000 1,769,000 1,769,000  - ถนนยาว  - การคมนาคมสะดวกและ เทศบาล

ให้เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวกย่ิงขึ น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,200 ม. ปลอดภัยมากขึ น ต้าบลแม่กลอง

บริเวณ ม.1 บ้านแม่กลองใหม่ บริเวณ ม.1 บ้านแม่กลองใหม่ กว้าง 4 ม.

สายสะพานผ่านหน้าวัด 
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
350 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  - เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง  - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้เป็น  - 1,486,000 1,486,000 1,486,000  - ถนนยาว  - การคมนาคมสะดวกและ เทศบาล

ให้เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวกย่ิงขึ น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000 ม. ปลอดภัยมากขึ น ต้าบลแม่กลอง

บริเวณ ม.1 บ้านหนองหลวง บริเวณ ม.1 บ้านหนองหลวง กว้าง 4 ม.

351 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  - เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง  - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้เป็น  - 1,560,000 1,560,000 1,560,000  - ถนนยาว  - การคมนาคมสะดวกและ เทศบาล

ให้เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวกย่ิงขึ น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,050 ม. ปลอดภัยมากขึ น ต้าบลแม่กลอง

บริเวณ ม.2 บ้านเชอทะ บริเวณ ม.2 บ้านเชอทะ กว้าง 4 ม.

352 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  - เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง  - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้เป็น  - 1,486,000 1,486,000 1,486,000  - ถนนยาว  - การคมนาคมสะดวกและ เทศบาล

ให้เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวกย่ิงขึ น ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 1,000 ม. ปลอดภัยมากขึ น ต้าบลแม่กลอง

บริเวณ ม.3 บ้านเดลอคี บริเวณ ม.3 บ้านเดลอคี กว้าง 4 ม.

353 โครงการปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน  - เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี  - ปรับปรุงลานกีฬา  - 50,000 50,000 50,000  - ร้อยละของ เทศบาล

ม.2 บ้านเชอทะ ออกก้าลังกาย ม.2 บ้านเชอทะ ประชาชนท่ีมา ต้าบลแม่กลอง

ใช้บริการ

354
โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซมถนน 
คสล.

 - เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้กับ ถนน คสล. กว้าง 5 ม.  - 980,000 980,000 980,000  - ก่อสร้างถนน  - ประชาชนได้รับความสะดวก ทต.บ้านตาก

กว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร ประชาชนท่ีสัญจรไปมา  ยาว 330 ม. หนา 0.15 ม. คสล. ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

(บริเวณสายหลังวัดวังมะกอก ระหว่าง จ้านวน 1 สาย และลดการเกิดอุบัติเหตุ

อบต.ตากออก กับเทศบาลฯ)

355 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย  - เพ่ือให้ราษฎรใช้สัญจรไปมา ถนน คสล. กว้าง 5 ม.  -  - 5,205,000 5,205,000  - ก่อสร้างถนน  - ประชาชนได้รับความสะดวก ทต.
หมู่ท่ี 9 บ้านรังแร้ง ต้าบลทุ่งกระเชาะ
เช่ือม

สะดวกย่ิงขึ น ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. คสล. ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทุ่งกระเชาะ

เช่ือม หมู่ท่ี 1 ต้าบลเกาะตะเภา หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า จ้านวน 1 สาย และลดการเกิดอุบัติเหตุ

356 โครงการตีเส้นจราจรจัดท้าช่องเลน  - เพ่ือให้ราษฎรใช้สัญจรไปมา จัดท้าช่องเลนจราจรเลนส้าหรับ  -  - 600,000 600,000  - ถนนยาว  - ประชาชนมีความสะดวก อบต.ตากออก

เดิน-ว่ิง และช่องเลนจักรยาน สะดวกย่ิงขึ น เดิน-ว่ิงและช่องจักรยาน 3,000 ม. ในการสัญจรไปมา

ถนนพหลโยธินสายเก่าตั งแต่

จุดกลับรถหน้าเทศบาล-สามแยก

รร.ประชาพัฒนา ยาว 3,000 ม.
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
357 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้าห้วยแห้ง  - เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า จ้านวน 1 แห่ง  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - ประชาชน  - ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ อบต.ย่านรี

พร้อมระบบส่งน ้า ต้าบลย่านรี เพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ พึงพอใจ การเกษตรอย่างเพียงพอ

ร้อยละ 80

358 โครงการก่อสร้างบ่อพักน ้าคอนกรีต  - เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า จ้านวน 1 แห่ง  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - ประชาชน  - ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ อบต.ย่านรี

หมู่ท่ี 3 ต้าบลย่านรี เพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ พึงพอใจ การเกษตรอย่างเพียงพอ

ร้อยละ 80

359 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพ่ือให้ประชาชนมีการคมนาคม จ้านวน 1 แห่ง  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - ประชาชน  - ประชาชนมีการคมนาคม อบต.ย่านรี

เสริมเหล็กขึ นอ่างเก็บน ้าห้วยสามเงา ท่ีสะดวกเร็วขึ น พึงพอใจ ท่ีสะดวกเร็วขึ น

หมู่ท่ี 3 ร้อยละ 80

360 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพ่ือให้ประชาชนมีการคมนาคม จ้านวน 1 แห่ง  - 6,000,000 6,000,000 6,000,000  - ประชาชน  - ประชาชนมีการคมนาคม อบต.ย่านรี

เสริมเหล็ก (ทางขึ นอ่างเก็บน ้าปางปุย) ท่ีสะดวกเร็วขึ น พึงพอใจ ท่ีสะดวกเร็วขึ น

ร้อยละ 80

361 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าปางปุย  - เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า จ้านวน 1 แห่ง  - 20,000,000 20,000,000 20,000,000  - ประชาชนพึงพอ  - ประชาชนมีแหล่งน ้าเพ่ือ อบต.ย่านรี

เพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ ใจร้อยละ 80 การเกษตรอย่างเพียงพอ

362 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เส้นทาง - เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ติดตั งโคมไฟ  -  - 500,000  -  - 1  สาย  - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อบต.วังหมัน

บ้านวังหมัน หมู่ 4 ต.วังหมัน - ให้แสงสว่าง จ้านวน 10 โคม และให้แสงสว่างตามจุด

บ้านดงลาน ต.วังจันทร์ ส้าคัญในชุมชน

(บริเวณ หมู่ท่ี 2 บ้านวังไคร้ ต.วังหมัน)

363 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เส้นทาง - เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ติดตั งโคมไฟ  -  - 500,000  -  - 1  สาย  - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อบต.วังหมัน

บ้านวังหมัน หมู่ 4 ต.วังหมัน - ให้แสงสว่าง จ้านวน 10 โคม และให้แสงสว่างตามจุด

บ้านดงลาน ต.วังจันทร์ ส้าคัญในชุมชน

(บริเวณหมู่ท่ี 4 บ้านวังหมัน ต.วังหมัน)

364 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เส้นทาง  - เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ติดตั งโคมไฟ  -  - 500,000  -  - 1  สาย  - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ อบต.วังหมัน

บ้านวังหมัน หมู่ท่ี 4 - บ้านวังหวาย  ให้แสงสว่าง จ้านวน 10 โคม และให้แสงสว่างตามจุด

หมู่ท่ี 6 ต.วังหมัน ส้าคัญในชุมชน
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
365 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  - เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.  -  - 6,000,000  -  - 1 แห่ง  - ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก อบต.วังจันทร์

เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม.

สายบ้านวังไคร้ - ต.ยกกระบัตร

ผ่านหมู่ท่ี 1-3 ต.วังจันทร์

366 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 250 ม.  -  - 580,000  -  - 1 แห่ง  - ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก อบต.วังจันทร์

เสริมเหล็ก สายบ้านวังโพ หมู่ท่ี 1 - หนา 0.15 ม.

บ้านดงลานหมู่ท่ี 5 เช่ือมต่อ

ถนนพหลโยธิน
367 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้อยู่ กว้าง 3 ม. ยาว 500 ม.  -  - 1,200,000  -  - ถนน คสล.  - การคมนาคมสะดวกและ อบต.สามเงา

หมู่ท่ี 1 (บริเวณท่ีนายโชติ สุขหล้า ในสภาพดีมีมาตรฐาน หนา 0.15 ม. 1 เส้น ปลอดภัยย่ิงขึ น

ถึงท่ีบริเวณ นายมงคล พุ่มสลิด)

368 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก  - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้อยู่ กว้าง 5 ม. ยาว 785 ม.  -  - 1,800,000  -  - ถนนลาดยาง  - การคมนาคมสะดวกและ อบต.สามเงา

หมู่ท่ี 1 บ้านป่ายางใต้ ในสภาพดีมีมาตรฐาน หนา 0.05 ม. แอสฟัลติกท์ ปลอดภัยย่ิงขึ น

(จากบริเวณสะพานคลองป้าปุ้ม 1 เส้น

ถึงบริเวณท่ีนายสุบิน)

369 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   - เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้อยู่ กว้าง 3 ม. ยาว 800 ม.  -  - 1,500,000  -  - ถนน คสล.  - การคมนาคมสะดวกและ อบต.สามเงา

หมู่ท่ี 2 บ้านสามเงา ในสภาพดีมีมาตรฐาน หนา 0.15 ม. 1 เส้น ปลอดภัยย่ิงขึ น

(บริเวณทางเข้าสวนครูแดง)

370 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฟก่ิง)  - เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทางยาว 800 เมตร  -  - 800,000 800,000  - ประชาชน  - ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง อบต.

บ้านท่าไผ่ (ฝ่ังตะวันออกถนนทางหลวงเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน จ้านวน 20 ต้น พึงพอใจ เดินทาง มีความปลอดภัยต่อชีวิต ยกกระบัตร

หมายเลข 1004) หมู่ท่ี 3 ร้อยละ 80 และทรัพย์สิน

371 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง  - เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กว้าง 7 เมตร ยาว 14 เมตร  -  - 840,000 840,000  - ประชาชน  - ประชาชนมีมีเส้นทางคมนาคม อบต.

ร้องจ้า หมู่ท่ี 4 และ หมู่ท่ี 12 ท่ีสะดวก พึงพอใจ ท่ีสะดวก ยกกระบัตร

ร้อยละ 80

372 ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้า  - เพ่ือให้มีน ้าใช้ตลอดปี 7 จุด  - 10,500,000 10,500,000 10,500,000  - 7 จุด  - ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอ อบต.บ้านนา

หมู่ท่ี 4 - 5 หมู่ท่ี 4 - 5 ตลอดปี
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
373 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. จ้านวน 3 จุด  - เพ่ือให้การเดินทางสัญจรไปมา 3 โครงการ  - 900,000 1,800,000 900,000  - 3 โครงการ  - ประชาชนมีการเดินทาง อบต.บ้านนา

อูมวาบถึงนาไฮ,อูมฮวม,หินลาดถึง ในหมู่บ้านสะดวก หมู่ท่ี 1,2,3 หมู่ท่ี 1,2,3 ในหมู่บ้านสะดวกขึ น

อูมฮวม

374 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านอูมฮวม,  - เพ่ือให้การเดินทางสัญจรไปมา 7 โครงการ  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000  - 7 โครงการ  - ประชาชนมีการเดินทาง อบต.บ้านนา

น ้าซับ,อูมวาบ,บ้านนาไฮถึง ในหมู่บ้านสะดวก หมู่ท่ี 1-5 หมู่ท่ี 1-5 ในหมู่บ้านสะดวกขึ น

บ้านอูมวาบ,บ้านนาไฮถึงสันป่าป๋วย, 1,000 เมตร

ภายในหมู่บ้านโสมง,สันป่าป๋วย  

(ห้วยริน)

375 ก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือแพ  - เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทาง 1 โครงการ  - 3,500,000   3,500,000   3,500,000    - โป๊ะเทียบเรือ  - ประชาชนสามารถเดินทาง อบต.บ้านนา

ได้สะดวก จ้านวน 5 จุด ได้สะดวก

376 บูรณะวัดเก่าก้าแพงสองชั น  - เพ่ือบูรณะโบราณวัตถุเป็น 1 โครงการ  - 150,000  -  -  - 1 โครงการ  - มีแหล่งท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ น อบต.บ้านนา

บ้านผาลาดเพ่ือป็นแหล่งท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียว หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 4

เชิงอนุรักษ์

377 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพ่ือความสะดวกในการใช้ถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 2,992,500 2,992,500  - ร้อยละ 100  - ประชาชนมีการคมนาคม อบต.นาโบสถ์

เสริมเหล็ก สายบ้านลาดยาว หมู่ท่ี 1 ของประชาชนในต้าบลนาโบสถ์ กว้าง 7.00 ม. ยาว 1,900 ม.  ของประชาชน ท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ต้าบลนาโบสถ์ (ลุงทุ่ง) เช่ือมกับ หนา 0.15 ม. มีถนนใช้ เพ่ิมมากขึ น

หมู่ท่ี 1 บ้านทุ่งกง ต้าบลประดาง 

อ้าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

378 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 1,000,000  -  - ประชากรมากกว่า  - ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ทต.วังเจ้า

เสริมเหล็กซอยวังน ้าใจ เช่ือมต่อ สัญจรท่ีสะดวกและมีความปลอดภัย ขนาดกว้าง 8 เมตร 1,000 คน สัญจรท่ีสะดวกและมีความ

หมู่ท่ี 5 ต้าบลเชียงทอง ในชีวิตและทรัพย์สิน ยาว 300 เมตร มีถนนสัญจรท่ีมี ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ความปลอดภัย

379 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพ่ือความสะดวกในการใช้ถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 3,780,000 3,780,000  - ร้อยละ 100  - ประชาชนมีการคมนาคม อบต.นาโบสถ์

เสริมเหล็ก สายบ้านลาดยาว หมู่ท่ี 1 ของประชาชนในต้าบลนาโบสถ์ กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,800 ม.  ของประชาชน ท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ต้าบลนาโบสถ์ (ยายฟัก) เช่ือมกับ หนา 0.15 ม. มีถนนใช้ เพ่ิมมากขึ น

หมู่ท่ี 1 บ้านทุ่งกง ต้าบลประดาง 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
380 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพ่ือความสะดวกในการใช้ถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 1,125,000 1,125,000  - ร้อยละ 100  - ประชาชนมีการคมนาคม อบต.นาโบสถ์

เสริมเหล็ก สายบ้านตะเคียนด้วน ของประชาชนในต้าบลนาโบสถ์ กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม.  ของประชาชน ท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ม. 3 ต.นาโบสถ์เช่ือมกับ ม.1 บ.ทุ่งกง หนา 0.15 ม. มีถนนใช้ เพ่ิมมากขึ น

ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก

381 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพ่ือความสะดวกในการใช้ถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 900,000 900,000  - ร้อยละ 100  - ประชาชนมีการคมนาคม อบต.นาโบสถ์

เสริมเหล็ก สายบ้านท่าทองแดง ของประชาชนในต้าบลนาโบสถ์ กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม.  ของประชาชน ท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 7 ต้าบลนาโบสถ์ เช่ือมกับ หนา 0.15 ม. มีถนนใช้ เพ่ิมมากขึ น

หมู่ท่ี 8 บ้านหนองปลาไหล 

ต้าบลเชียงทอง อ้าเภอวังเจ้า  จ.ตาก

382 ติดตั งไฟส่องสว่างทางสาธารณะ         - เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ถนนสายตะเคียนด้วน-บ้านสบยม  -  - 60,000 60,000  - ร้อยละ 90  - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง อบต.เชียงทอง

หมู่ท่ี 1 บ้านทุ่งกง ต้าบลประดาง อย่างท่ัวถึง ระยะทางประมาณ 2,000 ม. ของประชาชน

จ้านวนประมาณ 25 จุด มีไฟฟ้าใช้

383 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ประชาชนใช้สะพานในการ กว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร  -  - 2,700,000  -  - ร้อยละ 90  - มีสะพานท่ีม่ันคง แข็งแรง อบต.เชียงทอง

ข้ามล้าห้วยสาธารณะ บ้านทุ่งกง สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร หรือมีพื นท่ีผิวทางไม่น้อยกว่า ประชาชน ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

หมู่ท่ี 1 ต้าบลประดาง เช่ือม ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก 180 ตร.ม. มีสะพาน ในการใช้งาน

บ้านเด่นวัว  ต้าบลเชียงทอง ปลอดภัย และรวดเร็ว ข้ามคลอง

อ้าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

384 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ประชาชนใช้สะพานในการ กว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร  -  - 2,700,000  -  - ร้อยละ 90  - มีสะพานท่ีม่ันคง แข็งแรง อบต.เชียงทอง

ข้ามล้าห้วยสาธารณะ กลุ่มบ้านวังเพชร  สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร หรือมีพื นท่ีผิวทางไม่น้อยกว่า ประชาชน ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

ต้าบลประดาง เช่ือม บ้านสบยม ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก 180 ตร.ม. มีสะพาน ในการใช้งาน

ต้าบลชียงทอง อ้าเภอวังเจ้า จ.ตาก   ปลอดภัย และรวดเร็ว ข้ามคลอง

385 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         - เพ่ือให้ประชาชนใช้ถนนในการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร  -  - 4,500,000  -  - ร้อยละ 90  - ประชาชนมีการคมนาคม อบต.เชียงทอง

หมู่ท่ี 3 บ้านประดาง ต้าบลประดาง สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร ประชาชน ท่ีสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

อ้าเภอวังเจ้า บริเวณสะพานข้าม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หรือมีพื นท่ีผิวทางไม่น้อยกว่า มีถนนใช้ เพ่ิมมากขึ น

คลองดงยาง เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 3 10,000 ตร.ม.

บ้านตะเคียนด้วน ต้าบลนาโบสถ์ 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
386 ก่อสร้างคลองส่งน ้า หมู่ท่ี 3  - เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ ขนาดปากคลองกว้าง    1.50 ม.  -  - 500,000  -  - ร้อยละ 90  - ประชาชนมีน ้าใช้ในการเกษตร อบต.เชียงทอง

บ้านประดาง จากฝายตะเคียนด้วน - ในการเกษตร ก้นคลอง 1 ม. สูง 0.80 ม. ประชาชนมีน ้าใช้

บ้านดงยาง              ยาวรวม 1,000 ม. ในการเกษตร

387 ปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลูกรัง              - เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - ร้อยละ 80  - ประชาชนมีการคมนาคม อบต.เชียงทอง

สายเรียบริมคลองชลประทาน ให้กับประชาชน และได้รับความ ยาวรวม 8,000 เมตร ของประชาชน ท่ีสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ท่ี 2, 3 และ 4  สะดวกในการสัญจรไป-มา หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร มีถนนใช้ มากขึ น

388 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  - เพ่ือปรับปรุบถนนเข้าพื นท่ี ก่อสร้างถนน  - 4,000,000 4,000,000 4,000,000  - ปีละ 1 กม.  - ถนนได้รับการปรับปรุง ทต.ทุ่งหลวง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต การเกษตร แอลผัสท์ติกคอนกรึต

ม.8 บ้านห้วยบง

389 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพ่ือความปลอดภัยและสะดวก กว้าง 5.00 เมตร  - 830,000 830,000 830,000  - จ้านวนพื นท่ีของ  - ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมทต.แม่ระมาด

แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรึต ในการใช้เส้นทางคมนาคม ยาว 300 เมตร ถนนท่ีได้รับการ ท่ีสะดวกปลอดภัยย่ิงขึ น

ในเขต ทต.แม่ระมาด หนา 0.05 เมตร ก่อสร้างปรับปรุง

จ้านวน 1 เส้น จ้านวน 1 เส้น

390 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 8  - เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล.  - 4,900,000   4,900,000   4,900,000    - ความยาว  - การขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรอบต.พระธาตุ

บ้านห้วยสลุง - หมู่ท่ี 5 บ้านสันป่าไร่ ในการชนถ่ายพืชผลทางการเกษตร กว้าง 3 ม.ยาว 4,920 ม. ของถนน และการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน

หนา 0.05 ม. สะดวกขึ น

จ้านวน 1 สาย

391 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย  - เพ่ือปรับปรุงถนนเข้าพื นท่ี ก่อสร้าง ถนน คสล.  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000  - ปีละ 1 กม.  - ถนนการเกษตรได้รับ ทต.ทุ่งหลวง

เลียบหมือง ห้วยหลวง การเกษตร การปรับปรุง

392 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  - เพ่ือปรับปรุงถนนเช้าพื นท่ีการเกษตร ก่อสร้าง ถนน คสล.  - 770,000 770,000 770,000  - ปีละ  1 กม.  - ถนนได้รับการปรับปรุง ทต.ทุ่งหลวง

สายเลียบเหมืองแม่จะเรา

393 ก่อสร้างสะพานข้ามล้าห้วยแม่สอง  - เพ่ือให้ประชาชนได้มีเส้นทาง  - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  - 3,000,000  - จ้านวนโครงการ  - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่อุสุ

หมู่ 7 ระหว่างต้าบลแม่อุสุ คมนาคมท่ีสะดวกสบายในทุกฤดู จ้านวน 1 แห่ง ท่ีก่อสร้าง สัญจรท่ีสะดวก

และต้าบลแม่สอง

394 ก่อสร้างฝาย ล้าห้วยแม่สอง หมู่ท่ี 10  - เพ่ือให้สามารถเก็บกักน ้าไว้ใช้ได้ดี  - ก่อสร้างฝาย จ้านวน 1 แห่ง  -  -  - 2,000,000  - จ้านวนโครงการ  - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่อุสุ

ระหว่างต้าบลแม่อุสุ และต้าบลแม่สอง และการคมนาคมของประชาชน ท่ีก่อสร้าง สัญจรท่ีสะดวก

สะดวกสบายขึ น 353

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
395 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ประชาชนได้มีเส้นทาง  - ถนน คสล. ระยะทาง  -  -  - 6,500,000  - จ้านวนโครงการ  - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่อุสุ

หมู่ 5 บ้านทีซวยคี คมนาคมท่ีสะดวกสบายในทุกฤดู 2,500 เมตร ท่ีก่อสร้าง สัญจรท่ีสะดวก

 -  - 1,746,027,551 1,170,901,947 1,444,732,907 1,228,409,847  -  -  -
1,746,178,650   1,171,053,105    1,444,884,124    1,228,561,123    

151,099 151,158 151,217 151,276 354

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม  395  โครงการ



 

แบบ ผ.02/1

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 1,500,000 1,500,000  -  -  - จ้านวนพื นท่ี  - ได้รับประโยชน์มีถนนท่ีม่ันคง อบต.แม่กุ

บ.หนองน ้าเขียว - บ.ห้วยผักกูด และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. ท่ีก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

ม.๕ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมไหล่ทาง เพ่ิมมากขึ น

2 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือให้ราษฎรใช้สะพานในการ  - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 900,000 900,000 900,000 900,000  - จ้านวนแห่ง  - มีสะพานท่ีม่ังคง  แข็งแรง ทต.อุ้มผาง

ข้ามล้าห้วยนา สายอุ้มผาง - น่อเอ สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร กว้าง ๗ ม. ยาว 1๐ ม. ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย

อ.อุ้มผาง จ.ตาก ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก จ้านวน 1 แห่ง ในการใช้งาน

ปลอดภัย และรวดเร็วขึ น

3 ก่อสร้างห้องน ้าสาธารณะ  - เพ่ือบริการห้องน ้าในสถานท่ี  - ก่อสร้างห้องน ้าสาธารณะ 400,000 100,000 100,000 600,000  - จ้านวนแห่ง  - มีห้องน ้าส้าหรับบริการ ทต.พบพระ

ท่องเท่ียว จ้านวน 1 แห่ง นักท่องเท่ียว

4 ขุดสระกับเก็บน ้าเพ่ือใช้ประโยชน์  - เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้น ้าเพ่ือการ  - ขุดสระกับเก็บน ้า ขนาดกว้าง 500,000 500,000 500,000 500,000  - จ้านวนแห่ง  - ประชาชนได้ใช้น ้าเพ่ือการ อบต.โมโกร

ม.3 บ.แม่กลองคี ต.โมโกร อุปโภคบริโภค และท้าการเกษตรอย่าง60 ม. ยาว 450 ม. อุปโภค บริโภค และท้าการเกษตร

กับต.แม่กลอง เพียงพอ ลึกเฉล่ีย 3 ม. อย่างเพียงพอ

จ้านวน 1 แห่ง

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบ้าน เพ่ือก่อสร้างถนน คสล.หนองน ้าเขียว ถนน ค.ส.ล.ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. 1,500,000 1,500,000  -  -  - จากการส้ารวจ ประชาชนได้รับการคมนาคมสะดวก อบต.แม่กุ

หนองน ้าเขียว -บ้านห้วยผักกูด หมู่ท่ี ๕ถึงบ้านห้วยผักกูด ให้ได้มาตรฐาน กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ความพึงพอใจ ขึ น

พร้อมไหล่ทาง ของผู้ใช้บริการ

6 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต 1.เพ่ือใช้สัญจรไป-มา สะพานข้ามล้าห้วยนา สายอุ้มผาง- 900,000 900,000 900,000 900,000  - ร้อยละ 80 ของ มีสะพานสัญจรไป-มา สะดวก ทต.อุ้มผาง

เสริมเหล็ก 2.เพ่ือให้น ้าไหลสะดวกไม่ท่วมขัง น่อเอ กว้าง 7 ม.ยาว 10 ม. ครัวเรือน ไม่ น ้าไม่ท่วมขังบ้านเรือน

ประสบปัญหา

น ้าท่วมขัง และ

สามารถสัญจร

ไป-มาได้สะดวก

5,700,000 5,400,000 2,400,000 2,900,000 355

งบประมาณและท่ีผ่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางในการ โครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 8,000,000   -               -               -                - ความยาว ประชาชนมีเส้นทางในการ ทต.หนองบัวใต้

ทับหน้าถนนคอนกรีต คมนาคมท่ีสะดวกและปลอดภัย ทับหน้าถนนคอนกรีต หมู่ท่ี 2,7,1 ของถนน คมนาคมท่ีสะดวกและปลอดภัย

 ต้าบลหนองบัวใต้ เช่ือมต่อต้าบล

ประดาง อ้าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

กว้าง 5.00 ม. ยาว 4,530 ม.

หนา 0.05 ม.

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ถนนได้มาตรฐานสามารถ ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 ม. 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000    - ประชาชน การคมนาคมสะดวกและ อบต.แม่ท้อ

เสริมเหล็ก สายบ้านต้นม่วง สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ยาว 900 ม.หนา 0.15 ม. พึงพอใจ ปลอดภัยย่ิงขึ นถนนได้มาตรฐาน

หมู่ท่ี 13 ถึงหมู่ท่ี 5 บ้านห้วยเหลือง ไหล่ถนนดินลูกรังตามสภาพพื นท่ี ร้อยละ 80

ข้างละ 0.50 ม. ยาว 900 ม.

9 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 3 15,700,000  15,700,000   15,700,000  15,700,000   - ขนาดของ ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.น ้ารึม

บ้านบ่อไม้หว้า และคมนาคมท่ีสะดวกและปลอดภัย บ้านบ่อไม้หว้า ต.น ้ารึม - หมู่ท่ี 8 โครงการ สัญจรท่ีสะดวก

บ้านสามไร่ ต.ไม้งาม กว้าง 5 ม. ร้อยละความ

ยาว 7 กม. พึงพอใจของ

ของประชาชน

ร้อยละ 80

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนมีถนนมาตรฐานใช้ในก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,077,000   -               -               -                - ร้อยละหรือ ประชาชนมีเส้นทางในการ อบต.วังประจบ

บ้านวังประจบถึงลานห้วยเด่ือ การสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัยกว้าง 5 ม. ยาว1,000 ม. จ้านวนครัวเรือน คมนาคมท่ีสะดวกและปลอดภัย

ต้าบลโป่งแดง (อ่างห้วยคลองไคร้) หนา0.15 ม. พร้อมไหล่ทางกว้าง ประชาชน ลดปัญหาอุบัติเหตุ

หมู่ท่ี 1 ข้างละ 0.50 ม. หรือพื นท่ีไม่น้อย ท่ีมีการคมนาคม

กว่า 5,000 ตร.ม. สะดวกรวดเร็ว

เพ่ิมมากขึ น

11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบ้าน เพ่ือก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล.ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. 1,500,000 1,500,000  -  -  - จากการส้ารวจ อบต.แม่กุ

หนองน ้าเขียว -บ้านห้วยผักกูด หมู่ท่ี ๕หนองน ้าเขียว -บ้านห้วย กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ความพึงพอใจ

ผักกูด ให้ได้มาตรฐาน พร้อมไหล่ทาง ผู้ใช้บริการ

356

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ประชาชนได้รับการคมนาคม
สะดวกขึ น



 

แบบ ผ.02/1

32,277,000 22,200,000 20,700,000 20,700,000

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเพ่ือก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล.ระยะทาง ๕๐๐ ม. 1,125,000 2,250,000 3,375,000 4,500,000  - จากการส้ารวจ อบต.แม่กุ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๒ บ้านผาลาด  บ้านผาลาด ให้ได้มาตรฐาน กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ความพึงพอใจ

ผู้ใช้บริการ

13 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเพ่ือก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล.ระยะทาง ๕๐๐ ม. 1,125,000 2,250,000 3,375,000 4,500,000  - จากการส้ารวจ อบต.แม่กุ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๓ บ้านห้วยผักหละ  บ้านห้วยผักหละ ให้ได้- กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ความพึงพอใจ
มาตรฐาน ผู้ใช้บริการ

14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเพ่ือก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล.ระยะทาง ๕๐๐ ม. 1,125,000 2,250,000 3,375,000 4,500,000  - จากการส้ารวจ อบต.แม่กุ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๔ บ้านปูเตอร์  บ้านปูเต้อ ให้ได้มาตรฐาน กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ความพึงพอใจ

ผู้ใช้บริการ

15 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเพ่ือก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล.ระยะทาง 270 ม. 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000  - จากการส้ารวจ อบต.แม่กุ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๕ บ้านหนองน ้าเขียว  บ้านหนองน ้าเขียว ให้ได้ กว้าง 4 ม. หนา ๐.๑๕ ม. ความพึงพอใจ

มาตรฐาน พร้อมขยายไหล่ทาง ผู้ใช้บริการ

16 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเพ่ือก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล.ระยะทาง ๕๐๐ ม. 1,125,000 2,250,000 3,375,000 4,500,000  - จากการส้ารวจ อบต.แม่กุ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๗ บ้านแม่กุน้อย  บ้านแม่กุน้อย ให้ได้มาตรฐาน กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ความพึงพอใจ

ผู้ใช้บริการ

17 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเพ่ือก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล.ระยะทาง 3,550 ม. 6,908,000 6,908,000  -  -  - จากการส้ารวจ อบต.แม่กุ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ให้ได้ กว้าง 4 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ

มาตรฐาน 14,200 ตร.ม. ผู้ใช้บริการ

18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเพ่ือก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน ค.ส.ล.ระยะทาง ๕๐๐ ม. 1,125,000 2,250,000 3,375,000 4,500,000  - จากการส้ารวจ อบต.แม่กุ

หมู่บ้าน หมู่ท่ี ๑๐ บ้านโกช่วย บ้านโกช่วย ให้ได้มาตร- กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ความพึงพอใจ

ฐาน ผู้ใช้บริการ

19 โครงการวางท่อระบายน ้า ภายในเขต เพ่ือก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 7,500,000 15,000,000 22,500,000  -  - จากการส้ารวจ มีจุดระบายน ้าท่ีสะดวก อบต.แม่กุ

พื นท่ี หมู่ท่ี ๑ บ้านแม่กุหลวง บ้านแม่กุหลวง ให้ได้ ๖๐ ซ.ม. ยาว ๕๐๐ ม. ความพึงพอใจ

มาตรฐาน จ้านวน ๓ สาย ผู้ใช้บริการ

20
โครงการก่อสร้างพนังกั นน ้ากั นตล่ิง
พังหมู่ท่ี ๙ บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง

เพ่ือก่อสร้างพนังกั นน ้าบ้านแม่กุ
ใหม่ท่าซุงให้ได้มาตรฐาน

จ้านวน ๑ แห่ง 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000  -
จากการส้ารวจ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

รักษาพื นท่ีขอบตล่ิงให้แข็งแรง อบต.แม่กุ

358

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ประชาชนได้รับการคมนาคม
สะดวกขึ น

ประชาชนได้รับการคมนาคม
สะดวกขึ น

ประชาชนได้รับการคมนาคม
สะดวกขึ น

ประชาชนได้รับการคมนาคม
สะดวกขึ น

ประชาชนได้รับการคมนาคม
สะดวกขึ น

ประชาชนได้รับการคมนาคม
สะดวกขึ น

ประชาชนได้รับการคมนาคม
สะดวกขึ น



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21
โครงการก่อสร้างพนังกั นน ้ากั นตล่ิง
พังหมู่ท่ี ๑ บ้านแม่กุหลวง

เพ่ือก่อสร้างพนังกั นน ้าบ้านแม่กุ
หลวง ให้ได้มาตรฐาน

จ้านวน ๑ แห่ง 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000  -

จากการ
ส้ารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

รักษาพื นท่ีขอบตล่ิงให้แข็งแรง อบต.แม่กุ

22 โครงการก่อสร้างสะพานภายพื นท่ี เพ่ือก่อสร้างสะพาน บ้าน ก่อสร้างสะพาน หมู่ท่ี ๑ 1,000,000 1,000,000  -  -  - จากการส้ารวจ ประชาชนได้รับการ อบต.แม่กุ

หมู่บ้านแม่กุหลวง แม่กุหลวง ให้ได้มาตร- บ้านแม่กุหลวง ความพึงพอใจของคมนาคมสะดวกขึ น

ฐาน ผู้ใช้บริการ

23 โครงการก่อสร้างสะพานภายพื นท่ี เพ่ือก่อสร้างสะพาน บ้าน ก่อสร้างสะพาน หมู่ท่ี ๒ 1,000,000 1,000,000  -  -  - จากการส้ารวจ ประชาชนได้รับการ อบต.แม่กุ

หมู่บ้านผาลาด ผาลาด ให้ได้มาตรฐาน บ้านผาลาด ความพึงพอใจของคมนาคมสะดวกขึ น

ผู้ใช้บริการ

24 โครงการก่อสร้างสะพานภายพื นท่ี เพ่ือก่อสร้างสะพาน บ้าน ก่อสร้างสะพาน หมู่ท่ี ๓ 1,000,000 1,000,000  -  -  - จากการส้ารวจ ประชาชนได้รับการ อบต.แม่กุ

หมู่บ้านห้วยผักหละ ห้วยผักหละ ให้ได้มาตร- บ้านห้วยผักหละ ความพึงพอใจของคมนาคมสะดวกขึ น
ฐาน ผู้ใช้บริการ

25 โครงการก่อสร้างสะพานภายพื นท่ี เพ่ือก่อสร้างสะพาน บ้าน ก่อสร้างสะพาน หมู่ท่ี ๔ 1,000,000 1,000,000  -  -  - จากการส้ารวจ ประชาชนได้รับการ อบต.แม่กุ

หมู่บ้านปูเตอร์ ปูเต้อ ให้ได้มาตรฐาน บ้านปูเตอร์ ความพึงพอใจของคมนาคมสะดวกขึ น
ผู้ใช้บริการ

26 โครงการก่อสร้างสะพานภายพื นท่ี เพ่ือก่อสร้างสะพาน บ้าน ก่อสร้างสะพาน หมู่ท่ี ๕ 1,000,000 1,000,000  -  -  - จากการส้ารวจ ประชาชนได้รับการ อบต.แม่กุ

หมู่บ้านหนองน ้าเขียว หนองน ้าเขียว ให้ได้        บ้านหนองน ้าเขียว ความพึงพอใจของคมนาคมสะดวกขึ น

มาตรฐาน ผู้ใช้บริการ

27 โครงการก่อสร้างสะพานภายพื นท่ี เพ่ือก่อสร้างสะพาน บ้าน ก่อสร้างสะพาน หมู่ท่ี ๗ 1,000,000 1,000,000  -  -  - จากการส้ารวจ ประชาชนได้รับการ อบต.แม่กุ

หมู่บ้านแม่กุน้อย แม่กุน้อย ให้ได้มาตรฐาน บ้านแม่กุน้อย ความพึงพอใจของคมนาคมสะดวกขึ น
ผู้ใช้บริการ

28 โครงการก่อสร้างสะพานภายพื นท่ี เพ่ือก่อสร้างสะพาน บ้าน ก่อสร้างสะพาน หมู่ท่ี ๘ 1,000,000 1,000,000  -  -  - จากการส้ารวจ ประชาชนได้รับการ อบต.แม่กุ

หมู่บ้านแม่กุเหนือ แม่กุเหนือ ให้ได้มาตร- บ้านแม่กุเหนือ ความพึงพอใจของคมนาคมสะดวกขึ น

ฐาน ผู้ใช้บริการ

29 โครงการก่อสร้างสะพานภายพื นท่ี เพ่ือก่อสร้างสะพาน บ้าน ก่อสร้างสะพาน หมู่ท่ี ๙ 1,000,000 1,000,000  -  -  - จากการส้ารวจ ประชาชนได้รับการ อบต.แม่กุ

หมู่บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง แม่กุใหม่ท่าซุง ให้ได้ บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ความพึงพอใจ คมนาคมสะดวกขึ น

มาตรฐาน ผู้ใช้บริการ

18,000,000 28,000,000 30,000,000 40,000,000 358

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
30 โครงการก่อสร้างสะพานภายพื นท่ี เพ่ือก่อสร้างสพาน บ้าน ก่อสร้างสะพาน หมู่ท่ี ๑๐ 1,000,000 1,000,000  -  -  - จากการส้ารวจ ประชาชนได้รับการ อบต.แม่กุ

หมู่บ้านโกช่วย โกช่วย ให้ได้มาตรฐาน บ้านโกช่วย  ความพึงพอใจ คมนาคมสะดวกขึ น

ผู้ใช้บริการ

31 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนนสายเพ่ือก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนลาดยาง ระยะทาง 800 ม. 1,000,000 2,000,000  -  -  - จากการส้ารวจ ประชาชนได้รับการ อบต.แม่กุ

บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ท่ี 9 บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง กว้าง ๖ ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ คมนาคมสะดวกขึ น

ให้ได้มาตรฐาน ผู้ใช้บริการ

32 โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. แตรแบ่งน ้าเพ่ือสร้างฝายกักเก็บน ้า จ้านวน ๑ แห่ง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  - จากการส้ารวจ มีการบริหารแหล่งน ้า อบต.แม่กุ

ห้วยลึก หมู่ท่ี 9 บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ความพึงพอใจ ท่ีเป็นระบบ

ให้ได้มาตรฐาน ผู้ใช้บริการ

33 500,000      1,500,000   1,500,000   1,500,000    -

34 5,000,000   5,000,000   5,000,000   5,000,000    -

35
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน
เก้ารวมไทย

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร ก่อสร้างถนนลาดยาง    1,950,000    1,950,000    1,950,000    1,950,000   - จ้านวน 1 เส้น ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร อบต.รวมไทย

ถึงบ่อลูกรังเขาแก้ว ต.วาเล่ย์ อ.พบ
พระ

ไปมาได้อย่างสะดวก
กว้าง  ๗  เมตรยาว 5,๐๐๐  
เมตร

ไปมาได้อย่างสะดวก

36
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจาก
ห้วย

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร ก่อสร้างถนนลาดยาง  ระยะทาง   20,000,000    20,000,000   20,000,000   20,000,000   - จ้านวน 1 เส้น  ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร อบต.รวมไทย

น ้าดั น บ้านทหารผ่านศึก ม.๔ - ไปมาได้อย่างสะดวก ขนาดความกว้าง  ๗  เมตร  ไปมาได้อย่างสะดวก

เขาแหลม ต้าบลว่าเลย์ ความยาว 5,๐๐๐  เมตร

37
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้าบ้าน
ห้วยน ้าเย็น ม.7

เพ่ือให้เก็บน ้าไว่ใช้เพ่ือการเกษตร
และบริโภค

อ่างเก็บน ้าเพ่ือการเกษตร   10,000,000    10,000,000   10,000,000   10,000,000   - จ้านวน 1 แห่ง
 ประชาชนมีแหล่งน ้าใช้เพ่ือ
การเกษตรและบริโภค

อบต.รวมไทย

38
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเช่ือม
พื นท่ี 4 ต้าบล เส้นบ้านเสริมสุข

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
ก่อสร้างถนนลาดยาง  ระยะทาง  
ขนาดความกว้าง  ๗  เมตร ความยาว
 15,๐๐๐  เมตร

50,000,000  50,000,000   50,000,000  50,000,000   - จ้านวน 1 เส้น
ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก

อบต.รวมไทย

ต.รวมไทย - ม.4 ต.คีรีราษฎร์ -ม.13 ไปมาได้อย่างสะดวก

ต.ช่องแคบ - ต้าบลรวมไทยฯ

90,950,000 92,950,000 89,950,000 89,950,000 359

ทต.สามเงา

ก่อสร้างแนวเรียงหินริมตล่ิงป้องกัน
ตล่ิงริมแม่น ้าปิง

เพ่ือป้องกันปัญหาตล่ิงพังและ
ป้องกันน ้าท่วม

ก่อสร้างแนวหินริมแม่น ้าปิง
แนวหินริม
แม่น ้าปิง

ตล่ิงไม่พัง ทต.สามเงา

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าอ่าง
แม่ปุย หมู่ 5

เพ่ือให้การสัญจรสะดวกขึ น
ปรับปรุงถนนตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลก้าหนด

ก่อสร้างถนน การสัญจรสะดวกขึ น

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
39 โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมคอนกรีต 1.เพ่ือใช้สัญจรไป-มา ก่อสร้างท่อเหล่ียมข้ามล้าห้วยนา 500,000 500,000 500,000 500,000  - ร้อยละ 80 ของ มีสะพานสัญจรไป-มา สะดวก ทต.อุ้มผาง

เสริมเหล็ก 2.เพ่ือให้น ้าไหลสะดวกไม่ท่วมขัง สายอุ้มผาง-ปะหละทะ ครัวเรือน ไม่ น ้าไม่ท่วมขังบ้านเรือน

 กว้าง 7 ม. ยาว 10 ม. ประสบปัญหา

น ้าท่วมขัง และ

สามารถสัญจร

ไป-มาได้สะดวก

40 โครงการก่อส้รางถนนคอนกรีต เพ่ือความสะดวกแก่การสัญจรในการ ก่ออสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง 990,000 990,000 990,000 990,000  - ได้ใช้ถนน ประชาชนสามารถใช้ถนนในการ อบต.โมโกร

เสริมเหล็กหมู่ท่ี 6 บ้าน เดินทางคมนาคมท่ีดีขึ น 4 เมตร ยาว 450 เมตร คสล. สัญจรได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

แม่กลองน้อยเช่ือมต่อ หนา 0.15 เมตร

ต้าบลคีรีราษฎร์

41 โครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 5,642,000 5,642,000 5,642,000 5,642,000  - ระยะทาง ประชาชนได้รับความสะดวก ทต.แม่จัน

เสริมเหล็กบ้านกล้อทอ  หมู่ท่ี 2 ในการสัญจร หนา 0.15 เมตร (เมตร) ในการสัญจร

42 โครงการเรียงหินกันตล่ิงพัง เพ่ือป้องกันน ้า เรียงหินบริเวณล้าห้วยนา 500  750,000 750,000 750,000 750,000  - ร้อยละ 80 ของ แก้ไขปัญหาตล่ิงพัง และน ้า เทศบาล

 (พื นท่ี กัดเซอะตล่ิงพัง ตร.ม. เช่ือมระหว่างหมู่ 1 จ้านวนประชาชนไม่ท่วมขัง บ้านเรือนประชาชน ต้าบลอุ้มผาง

ทต.อุ้มผาง-หมู่ 6 อบต.อุ้มผาง ไม่ได้รับผลกระ

ทบจากตล่ิงพัง

และน ้าท่วมฉับ

พลัน น ้าป่า
ไหลหลาก

43 โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่กลอง เพ่ือแก้ปัญหาน ้าท่วมขังและน ้า ขุดลอกล้าห้วยแม่กลอง ขนาด 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - จ้านวนผู้ได้รับ พื นท่ีหมู่บ้านและพื นท่ีการเกษตร อบต.โมโกร

หมู่ท่ี  3 บ้านแม่กลองคี ต้าบลโมโกร หลากในหมู่บ้านและพื นท่ีการเกษตร ปากกว้างฉล่ีย 25 เมตร ก้นกว้าง ผลกระทบน ้า ไม่เกิด ปัญหาน ้าท่วมขังและ

เช่ือมต่อต้าบลแม่กลอง เฉล่ีย 19 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ไหลหลาก น ้าไหลหลาก

(ขุดลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร) ลดลง
ยาว 900 เมตร

44 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง ก่อสร้างสะพาน คสล. 1,289,000 1,289,000 1,289,000 1,289,000  - สะพานกว้าง 4 ม. การคมนาคม  สะดวกและ ทต.แม่กลอง

เสริมเหล็ก สะดวกย่ิงขึ น หมู่ท่ี 3 บ้านเดลอคี ยาว 20 ม. ปลอดภัยมากขึ น
เช่ือมต่อกับต้าบลแม่จัน

10,171,000 10,171,000 10,171,000 10,171,000 360

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
45 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง ก่อสร้างสะพาน คสล. 700,000 700,000 700,000 700,000  - สะพานกว้าง 4 ม.การคมนาคม  สะดวกและ ทต.แม่กลอง

เสริมเหล็ก สะดวกย่ิงขึ น หมู่ท่ี 2 บ้านแม่กลองเก่า ยาว 10 ม. ปลอดภัยมากขึ น

ข้ามล้าห้วยป่าไผ่ ไม่มีทางเท้า

 -  - 188,331,000 213,579,000 224,796,000 228,921,000  -  -  -  -
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โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม  45  โครงการ



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการขุดลอกหนองคลองน ้าลัด 1. เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้งขนาดพื นท่ีโดยประมาณ 7 ไร่ 1,500,000   -               -               -                - ขนาดของ สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทต.ไม้งาม

บ้านเกาะตาเถียร หมู่ท่ี 1 ต.ไม้งาม 2. เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้าและส้าหรับลึกเฉล่ีย 3 เมตร พื นท่ีขุดลอก ในช่วงฤดูแล้งและสามารถกัก

อ.เมืองตาก จ.ตาก ใช้เป็นแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรเลี ยงสัตว์ เก็บน ้าเพ่ือเป็นแหล่งน ้าเพ่ือการ

และการประมง เกษตร เลี ยงสัตว์และประมงได้

3. เพ่ือเพ่ิมพื นท่ีรับน ้า แก้ไขปัญหาน ้า สามารถป้องกันแก้ไขปัญหา

ท่วมพื นท่ี 3 ต้าบลคือ ไม้งาม หัวเดียด น ้าท่วมได้

และหนองหลวง

2 โครงการขุดลอกคลองวังเจ้า  หมู่ 1 เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า ขุดลอกคลองวังเจ้า 1,923,000 1,923,000 1,923,000 1,923,000  - เกษตรกร ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ของเกษตรกร ทต.วังเจ้า

บ้านวังเจ้าต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก ส้าหรับท้าการเกษตร ขนาดความกว้างก้นคลอง จ้านวน 

เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 5 บ้านเด่นคา เฉล่ีย 20.00 เมตร ความลึก 500 ราย

ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก เฉล่ียจากท้องคลองเดิม

 1.50 เมตร 

ความยาว 4,400 เมตร 

หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 

200,024 ลบ.ม.

พร้อมปรับเกล่ียตกแต่งดินขุด

3 โครงการติดตั งเคร่ืองสูบน ้าขนาดใหญ่ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน ้า  - ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าขนาดใหญ่ 2,097,000  -  -  -  - เกษตรกร ประชากร หมู่ท่ี 1 ต.เชียงทอง ทต.วังเจ้า

และปรับปรุงเหมืองส่งน ้าเพ่ือใช้ และให้สามารถมีแหล่งน ้า จ้านวน 1 เคร่ือง      จ้านวน จ้านวน 200 ครัวเรือน 

ในการเกษตร หมู่ 1 ต.เชียงทอง ส้าหรับท้าการเกษตร ปรับปรุงเหมืองส่งน ้าระยะทาง  200 ราย มีน ้าใช้เพ่ือการเกษตรตลอดปี

อ.วังเจ้า จังหวัดตาก  3,974 ม.

4 ขุดลอกอ่างเก็บน ้าพร้อมสปิงเวย์ เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้าไว้ใช้ อ่างเก็บน ้าห้วยแม่บอน หมู่ท่ี 10 5,000,000 - - -  - จ้านวน 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน ้าไว้ใช้ อบต.แม่สลิด

หมู่ท่ี 10 ในการเกษตร เขตติดต่อหมู่ท่ี 12 ต้าบลตากออก ในการเกษตร
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1.4 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและท่ีผ่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ - 5,000,000  -  -   - มีประปา ประชาชนมีน ้าในการอุปโภค

ขนาดใหญ่ หมู่ท่ี 12 บ้านใหม่แม่บอน ของประชาชนท่ีเพียงพอและ
สะดวกสบาย

บริเวณจุดประปาเดิม หมู่ท่ี 12
บ้านใหม่แม่บอน

ขนาดใหญ่
จ้านวน 1 แห่ง

บริโภคและท้าการเกษตรท่ีเพียงพอ

6 ก่อสร้างระบบโรงสูบส่งน ้าดิบ เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ในการเกษตร ขยายเขตประปาหมู่บ้าน -  - 2,000,000  -   - ระบบประปา ประชาชนมีน ้าใช้ในการอุปโภค อบต.ท้องฟ้า

ระบบผลิตน ้าประปาและระบบสูบน ้า และอุปโภคบริโภค 1 แห่ง บริโภคอย่างเพียงพอ

จ่ายน ้าประปาจากริมแม่น ้าปิง

ต้าบลเกาะตะเภา ผ่านต้าบล

ทุ่งกระเชาะและต้าบลท้องฟ้า

 -  - 10,520,000 6,923,000 3,923,000 1,923,000  -  -  -  -
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รวม  6  โครงการ

อบต.ตากออก

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพ่ือก่อสร้างระบบประปาจุดสนามกีฬา จ้านวน ๑ แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - จากการส้ารวจ ประชาชนมีน ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค อบต.แม่กุ

จุดสนามกีฬาอบต. แม่กุ อบต.แม่กุ ให้ได้มาตรฐาน ความพึงพอใจ ท่ีสะอาด

ของผู้ใช้บริการ

 -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -  -  -  -
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1.5 แผนงานการพาณิชย์

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม  1  โครงการ



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จัดซื อเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง  - เพ่ือให้มีเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง ศพด.มีเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง 150,000 - -  -  - จ้านวนชุด  - ศพด.มีเคร่ืองเล่นสนามไว้ให้ ทต.ท่าสายลวด

ให้เด็กเล็กได้ใช้ออกก้าลังเสริม จ้านวน 2 ชุด ส้าหรับ ศพด. 2 เด็กได้เล่นเสริมประสบการณ์

ประสบการณ์ให้เพียงพอ แห่งๆ ละ 1 ชุด

2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือโครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 2,000,000 - -  - อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบล ทต.ท่าสายลวด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบล อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อเนกประสงค์ ท่าสายลวดมีอาคารอเนกประสงค์

ท่าสายลวด เทศบาลต้าบลท่าสายลวด  จ้านวน  1 หลัง ไว้ส้าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ

3 โครงการจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - เพ่ือให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่าง มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 200,000 200,000 200,000  - จัดโครงการ/  - มีครุภัณฑ์คอม พิวเตอร์ ทต.พบพระ

ส้าหรับ รร.อนุบาลฯ ถูกวิธี และครบตามจ้านวน และเคร่ืองส้ารองไฟครบ กิจกรรม และเคร่ืองส้ารองไฟครบตาม

ตามจ้านวน จ้านวน

4 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ  - มีระบบมัลดิมีเดียท่ีมีคุณภาพเพ่ือใช้ มีระบบมัลดิมีเดียและส่ือการเรียน  -   - 182,000  -  - มีระบบ  - ระบบมัลดิมีเดียเพ่ือพัฒนา ทต.พบพระ

มัลติมีเดียและแหล่งเรียนรู้ภายใน ในการเรียนการสอน การสอนท่ีพร้อมใช้งาน มัลดิมีเดีย การเรียนรู้ของเด็กนักเรียน

ห้องเรียน ท่ีทันสมัย

5 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา  - เพ่ือให้ประชาชนมีสนามกีฬา สนามกีฬา จ้านวน 1 แห่ง  -   - 1,000,000  -  - จ้านวนแห่ง  - ประชาชนมีสนามกีฬา อบต.พบพระ

หมู่ท่ี 15 ต.พบพระ เพ่ือใช้ออกก้าลังกาย เพ่ือใช้ออกก้าลังกาย

 -  - 150,000 2,200,000 1,382,000 3,932,000  -  -  -  -
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งบประมาณและท่ีผ่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์

รวม  5  โครงการ

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน และ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตรยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จัดซื อรถ-เรือ EMS พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต 1 โครงการ 3,500,000   -             -             -              - 1 โครงการ ประชาชนได้รับความ อบต.บ้านนา

ช่วยชีวิต หมู่ท่ี 1 - 5 หมู่ท่ี 1 - 5 ปลอดภัยมากขึ น

 -  - 3,500,000 0 0 0  -  -  -  -
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

รวม  1  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์

2.2 แผนงานสาธารณสุข



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนประเพณีขึ นธาตุ 1. เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  - จ้านวน  1  ครั ง 100,000 100,000 100,000 100,000  -
จ้านวน

ผู้เข้าร่วม
 - ประเพณีได้รับการอนุรักษ์

อบต.เกาะ
ตะเภา

เดือนเก้า (เหนือ) 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์งานประเพณี กิจกรรม และด้ารงไว้

และสถานทีท่องเท่ียว  ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

2  โครงการประเพณีมหาสงกรานต์ 1. เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  - จ้านวน  1  ครั ง 150,000 150,000 150,000 150,000  -
จ้านวน

ผู้เข้าร่วม
 - ประเพณีได้รับการอนุรักษ์ ทต.บ้านตาก

ถนนข้าวแคบ 2. เพ่ือประชาสัมพันธ์งานประเพณี กิจกรรม และด้ารงไว้

และสถานทีท่องเท่ียว  ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี  - เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี  - ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 50,000  -  -  -  -
จ้านวน

ผู้เข้าร่วม
 - สามารถสืบสานและอนุรักษ์

ทต.ท่าสาย
ลวด

วัฒนธรรมชนเผ่า(เครือไต) วัฒนธรรมชนเผ่า และนอกเขตเทศบาลได้ร่วม กิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า 

กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

ชนเผ่า 

4 ส่งเสริมประเพณีสักการะพระบรม  - เพ่ือสืบสานประเพณีท่ีดีงาม  - กิจกรรมย้อนรอยวัฒนธรรม 200,000 200,000 200,000 200,000  -
จ้านวน

ผู้เข้าร่วม
 - วัฒนาธรรมดั งเดิมคงอยู่ ทต.สามเงา

ธาตุลอย ให้คงอยู่ตลอดไป ดั งเดิม กิจกรรม

5 โครงการประเพณีต้นก้าเนิดกระทงสาย  - เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีของท้องถ่ิน จ้านวน 1 ครั ง  -  - 500,000 500,000  - ประชาชนและ  - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ทต.บ้านตาก

แข่งเรือพายโบราณ นักท่องเท่ียว อนุรักษ์ประเพณีวัมนธรรม

เข้าร่วมกิจกรรม ของท้องถ่ิน และได้รับการอนุรักษ์

ร้อละ 80 ให้คงอยู่สืบไป

367

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค์



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการงานประเพณีปีใหม่ม้ง  - เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริม จ้านวน 1 ครั ง  -  - 100,000 100,000  - ประชาชนและ  - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ อบต.ท้องฟ้า

ต้าบลท้องฟ้า อ้าเภอบ้านตาก สถาบันครอบครัว นักท่องเท่ียว อนุรักษ์ประเพณีวัมนธรรม

จังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรม ของท้องถ่ิน และได้รับการอนุรักษ์

ร้อละ 80 ให้คงอยู่สืบไป

 -  - 500,000 450,000 1,050,000 1,050,000  -  -  -  -
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รวม  6  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่น ้าปิง1. ปรับปรุงพัฒนาพื นท่ีตลอด 35,000,000 -               -               -                - พัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมการท่องเท่ียว ทม.ตาก

ภูมิทัศน์ริมแม่น ้าปิง ส่งเสริมการ ให้สวยงาม และส่งเสริมการ เส้นทางริมฝ่ังแม่น ้าปิง ตั งแต่บริเวณ พื นท่ีตั งแต่ ของจังหวัดตาก

ท่องเท่ียวจังหวัดตาก ท่องเท่ียว รองรับการท่องเท่ียว และ สะพานตากสินฯไปจนถึงสะพาน สะพานตากสิน

กระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุน กิตติขจร ไปจนถึง

2. ด้าเนินการจัดท้าเส้นทางการ สะพานกิตติขจร

ท่องเท่ียวเพ่ือรองรับการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น ้าปิง เพ่ือป้องกันการบุกรุกพื นท่ีริมแม่น ้าปิง ขุดลอกทรายปรับพื นท่ี 1,998,000  -  - 1,998,000  - พื นท่ีริมแม่น ้า ได้มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ทต.วังเจ้า

หมู่ท่ี 1 บ้านวังเจ้า ต. เชียงทอง ริมแม่น ้าปิง ตามแนวถนน จ้านวน 200 ไร่ ในเขตอ้าเภอวังเจ้าเพ่ิมขึ น

 อ.วังเจ้า  จ.ตาก เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 14 สายวังเกาะฤาษี ปริมาณดินขุด มีการป้องกัน

บ้านสบยมใต้ ต. เชียงทอง อ.วังเจ้า ไม่น้อยกว่า 49,000 ลบ.ม. การบุกรุก

จ.ตาก พร้อมปรับเกล่ียตกแต่ง

 -  - 36,998,000 0 0 1,998,000  -  -  -  -

369

รวม  2  โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 2 การวางแผน ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและส่งเสริมการท่องเท่ียว     
 
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเท่ียวและกีฬา 
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 4 การส่งเสริมการท่องเท่ียว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนศรีวิชัย
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์

ร่วมปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ 100,000 100,000 100,000 100,000  - ธรรมชาติมี สร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ทต.แม่กุ

ต้าบลแม่กุ ทรัยากรธรรมชาติ ให้คงสืบทอดสู่ สร้างแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ความอุดม ทรัพยากรธรรมชาติ

รุ่นลูกหลาน สมบูรณ์ 

ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

 -  - 100,000 100,000 100,000 100,000  -  -  -  -
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ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 4 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวม  1  โครงการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
วัตถุประสงค์โครงการ



 

แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จัดตั งศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือก้าจัดขยะมูลฝอย จัดตั งศูนย์ก้าจัดขยะก้าจัดขยะ 5,000,000  -  -  -  - ศูนย์ก้าจัดขยะ จัดการขยะถูกวิธี ทต.สามเงา

และมูลฝอย

2 โครงการสนับสนุนศูนย์ก้าจัดขยะ เพ่ือสมทบกระทรวงทรัพยากร ศูนย์ก้าจัดขยะครบวงจร 10,000,000  -  -  -  - จ้านวนครั ง มีศูนย์ก้าจัดขยะครบวงจร ทต.แม่ต้าน

ครบวงจร อ้าเภอท่าสองยาง ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ร้อยละ10) อ้าเภอท่าสองยาง จ้านวน 1 แห่ง การก้าจัด อ้าเภอท่าสองยาง 

ในการด้าเนินโครงการศูนย์ก้าจัดขยะ ของเสียฯ

ครบวงจร อ้าเภอท่าสองยาง

3 โครงการสนับสนุนศูนย์ก้าจัดขยะ เพ่ือสมทบกระทรวงทรัพยากร ศูนย์ก้าจัดขยะครบวงจร  -  - 10,000,000  -  - จ้านวนครั ง มีศูนย์ก้าจัดขยะครบวงจร ทต.แม่ต้าน

ครบวงจร อ้าเภอท่าสองยาง ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ร้อยละ10) อ้าเภอท่าสองยาง จ้านวน 1 แห่ง การก้าจัด อ้าเภอท่าสองยาง 

ในการด้าเนินโครงการศูนย์ก้าจัดขยะ ของเสียฯ

ครบวงจร อ้าเภอท่าสองยาง

 -  - 15,000,000 0 10,000,000 0  -  -  -  -
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รวม  3  โครงการ

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ.05

ยุทธศาสตร์จังหวัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์
เพ่ือโครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - 2,000,000 - - อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ทต.ท่าสายลวด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อเนกประสงค์ ท่าสายลวดมีอาคารอเนกประสงค์

ท่าสายลวด เทศบาลต าบลท่าสายลวด  จ านวน  1 หลัง ไว้ส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ

 (ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.) 

แผนงานการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ.05

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซ้ือรถ-เรือ EMS พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต 1 โครงการ 3,500,000 -           -           -           1 โครงการ ประชาชนได้รับความ อบต.บ้านนา

ช่วยชีวิต หมู่ท่ี 1 - 5 หมู่ท่ี 1 - 5 ปลอดภัยมากข้ึน

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ตาก
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



 

แบบ ผ.05

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่น ้าปิง 1. ปรับปรุงพัฒนาพื นท่ีตลอด 35,000,000  -            -            -            พัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมการท่องเท่ียว ทม.ตาก

ภูมิทัศน์ริมแม่น ้าปิง ส่งเสริมการ ให้สวยงาม และส่งเสริมการ เส้นทางริมฝ่ังแม่น ้าปิง ตั งแต่บริเวณ พื นท่ีตั งแต่ ของจังหวัดตาก

ท่องเท่ียวจังหวัดตาก ท่องเท่ียว รองรับการท่องเท่ียว และ สะพานตากสินฯไปจนถึงสะพาน สะพานตากสิน

กระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุน กิตติขจร ไปจนถึง

2. ด้าเนินการจัดท้าเส้นทางการ สะพานกิตติขจร

ท่องเท่ียวเพ่ือรองรับการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น ้าปิง เพ่ือป้องกันการบุกรุกพื นท่ีริมแม่น ้าปิง ขุดลอกทรายปรับพื นท่ี 1,998,000  -  - 1,998,000 พื นท่ีริมแม่น ้า ได้มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ทต.วังเจ้า

หมู่ท่ี 1 บ้านวังเจ้า ต. เชียงทอง ริมแม่น ้าปิง ตามแนวถนน จ้านวน 200 ไร่ ในเขตอ้าเภอวังเจ้าเพ่ิมขึ น

 อ.วังเจ้า  จ.ตาก เช่ือมต่อ หมู่ท่ี 14 สายวังเกาะฤาษี ปริมาณดินขุด มีการป้องกัน

บ้านสบยมใต้ ต. เชียงทอง อ.วังเจ้า ไม่น้อยกว่า 49,000 ลบ.ม. การบุกรุก

จ.ตาก พร้อมปรับเกล่ียตกแต่ง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. การส่งเสริมการท่องเท่ียว   สินค้า OTOP  และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตากท่ี 2. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเท่ียวและกีฬา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
แผนงานบริหารท่ัวไป 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนศรีวิชัย 

ต าบลแม่กุ
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติ ให้คงสืบ
ทอดสู่รุ่นลูกหลาน

ร่วมปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ 
สร้างแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ

100,000 100,000 100,000 100,000 ธรรมชาติมี
ความอุดม
สมบูรณ์ ไม่

น้อยกว่าร้อย
ละ 80

สร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ทต.แม่กุ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 5,000,000  -  -  - 

1 โครงการสนับสนุนศูนย์ก าจัดขยะ เพ่ือสมทบกระทรวงทรัพยากร ศูนย์ก าจัดขยะครบวงจร 10,000,000   -  -  - จ านวนคร้ัง มีศูนย์ก าจัดขยะครบวงจร ทต.แม่ต้าน

ครบวงจร อ าเภอท่าสองยาง 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ร้อยละ
10)

อ าเภอท่าสองยาง จ านวน 1 แห่ง การก าจัด อ าเภอท่าสองยาง 

ในการด าเนินโครงการศูนย์ก าจัดขยะ ของเสียฯ

ครบวงจร อ าเภอท่าสองยาง

ทต.สามเงา

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

จัดต้ังศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือก าจัดขยะมูลฝอย จัดต้ังศูนย์ก าจัดขยะก าจัดขยะ
และมูลฝอย

ศูนย์ก าจัดขยะ จัดการขยะถูกวิธี



 

แบบ ผ. 03

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

รำยกำร (บำท) รำยกำร (บำท) รำยกำร (บำท) รำยกำร (บำท) รำยกำร (บำท) รำยกำร (บำท)

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 35 1,028,740 35 2,283,800 24 1,932,800 23 3,943,700 8 1,478,500 125 10,667,540

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 18 16,351,000 4 319,000 6 279,000 2 5,100,000 0 0 30 22,049,000

3. แผนงานการศึกษา 5 200,400 1 116,000 2 119,000 0 0 7 185,600 15 621,000

4. แผนงานเคหะและชุมชน 37 21,924,300 9 4,649,400 12 4,786,000 2 116,000 0 0 60 31,475,700

5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 10 754,000 3 1,015,000 3 1,100,000 6 1,182,500 3 635,000 25 4,686,500

6. แผนงานการพาณิชย์ 5 155,900 3 77,100 2 316,000 0 0 0 0 10 549,000
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70,048,740

รวม 5 ปี

55 8,460,300 18 2,299,100 26549 8,532,800 33 10,342,200

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รวม 110 40,414,340



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ 1.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ 1. กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล 28,500 - - - - กองแผนและ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 2. กล้องถ่ายภาพน่ิง D-SLR - - 60,000 60,000 - ส านักปลัดฯ

ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้าน

พิกเซล จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ

60,000 บาท

3. กล้องวีดีโอ จ านวน 1 เคร่ือง  -  -  - 70,000  - ส านักปลัดฯ

พ.6 4. กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล -  - 19,300 - - กองกิจการ

ความละเอียด 20 ล้านพิเซล สภาฯ

จ านวน 1 เคร่ือง

ใหม่ 5. กล้องบันทึกวีดีโอแบบติดตามตัว  -  -  - 25,000  - ส านักปลัดฯ

(Action Camera) จ านวน 1 เคร่ือง

6. จอรับภาพ ชนิดมือดึง  -  -  - 13,000  - ส านักปลัดฯ

ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 น้ิว

จ านวน 1 เคร่ือง
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1. วิทยุส่ือสาร ชนิดมือถือ 20,000 - - - - กองแผนและ

VHF/FM 144-146 MHz งบประมาณ

จ านวน 4 ตัวๆละ 5,000 บาท

2. โทรโข่งแบบมือถือ 5,200 - - - - กองแผนและ

จ านวน 2 ตัว ๆละ 2,600 บาท งบประมาณ

3. เคร่ืองบันทึกเสียงดิจิตอลพร้อม 9,990 - - - - กองแผนและ

Bluetooth remote จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ

4. วิทยุส่ือสาร ชนิดมือถือ 25,000 - - - - กองกิจการ

VHF/FM 144-146 MHz สภาฯ

จ านวน 5 ตัวๆละ 5,000 บาท

พ.3 5. เคร่ืองควบคุมส่วนกลาง 130,000  - - - - ส านักปลัดฯ

ชุดประชุมระบบดิจิตอล

พร้อมไมโครโฟน จ านวน 1 ชุด

6. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) - 42,600 - 21,300 - ส านักปลัดฯ

แบบ Smart TV ขนาด 48 น้ิว

จ านวน 3 เคร่ือง ๆละ 21,300 บาท

7. ตู้ล าโพงขยายเสียงเคล่ือนท่ี -  - 15,000 - - ส านักปลัดฯ

ล้อลาก 15 น้ิว 450 วัตต์

ไมค์ลอยคู่ไร้สาย usb/sd 

พ.6 8. ไมโครโฟนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม  - 232,000 - - - ส านักปลัดฯ

จ านวน 30 ชุด และอุปกรณ์ต่อพ่วง

พร้อมติดต้ัง
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แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ส านักปลัดฯ

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 

2,800 ซีซี ขับเคล่ือน 4 ล้อ

แบบดับเบ้ิลแค็บ พร้อมหลังคาฯ 

จ านวน 4 คัน ๆละ 1,200,000 บาท

ใหม่ 2. รถยนต์อเนกประสงค์ 7 ท่ีน่ัง  -  -  - 1,700,000  - ส านักปลัดฯ

(ดีเซล) จ านวน 1 คัน
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แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. โทรศัพท์ ชนิดโชว์เบอร์ 800 - - - - กองแผนและ

จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ

2. เคร่ืองโทรสาร แบบใช้ 30,000 - - - - กองแผนและ

กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ งบประมาณ

คร้ังละ 30 แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง

3. ตู้ 2 ช้ัน ด้านบนโล่ง ด้านล่าง 14,100 - - - - กองแผนและ

บานเปิดปิด ขนาด 80x40x160 ซม. งบประมาณ

จ านวน 2 หลัง ๆละ 7,050 บาท

4. โต๊ะประชุม 10 ท่ีน่ัง 43,000 - - - - กองแผนและ

พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด งบประมาณ

5. เคร่ืองโทรสาร แบบใช้ 30,000 - - - - กองกิจการ

กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ สภาฯ

คร้ังละ 30 แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง

6. ตู้ทึบช้ันเดียว ประตู 2 บาน 19,500 - - - - กองกิจการ

ขนาด 80x60x160 ซม. สภาฯ

จ านวน 3 หลัง ๆละ 6,500 บาท

7. ตู้ทึบ 2 ช้ัน ประตู 2 บาน 101,250 - - - - กองกิจการ

ขนาด 80x40x150 ซม. สภาฯ

จ านวน 9 หลัง ๆละ 11,250 บาท

8. ตู้ด้านบนโล่ง ด้านล่าง 75,000 - - - - ส านักปลัดฯ

บานเล่ือน ขนาด 80x40x160 ซม.

จ านวน 10 หลัง ๆละ 7,500 บาท
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แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9. ตู้ด้านบนโล่ง ด้านล่างทึบ 30,000 - - - - กองการ

เปิดปิด ขนาด 80x40x160 ซม. เจ้าหน้าท่ี

จ านวน 4 หลัง ๆละ 7,500 บาท

10. ตู้ด้านบนทึบ ด้านล่างทึบ 30,000 - - - - กองการ

เปิดปิด ขนาด 80x40x160 ซม. เจ้าหน้าท่ี

จ านวน 4 หลัง ๆละ 7,500 บาท

11. ตู้เอกสารขนาด 7,000 - - - - กองการ

42x60x75x cm. เจ้าหน้าท่ี

3 ล้ินชัก จ านวน 1 หลัง

พ.3 12. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน - 56,000 28,000 28,000 - ส านักปลัดฯ

ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู

จ านวน 4 เคร่ือง ๆละ 28,000 บาท

13. เคร่ืองท าลายเอกสารแบบตัดตรง - -  - 30,000 30,000 ส านักปลัดฯ

ท าลายคร้ังละ 30 แผ่น จ านวน 

2 เคร่ือง ๆละ 30,000 บาท

14. โทรศัพท์ ชนิดโชว์เบอร์ - 4,000 - - - ส านักปลัดฯ

จ านวน 5 เคร่ือง ๆละ 800 บาท

15. โทรศัพท์ ชนิดโชว์เบอร์ - 800 - - -
กองแผน

และ
จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ

16. ตู้ด้านบนทึบ ด้านล่างทึบ  - 15,000 - - - กองกิจการ

เปิดปิด ขนาด 80x40x160 ซม. สภาฯ

จ านวน 2 หลัง ๆละ 7,500 บาท

377

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับ  - 55,000 - - - กองคลัง
ชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน

จ านวน 10 หลัง ๆละ 5,500 บาท

18. เคร่ืองพิมพ์ดีดธรรมดา ขนาด  - 20,000 - - - กองคลัง

18 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

พ.6 19. เคร่ืองปรับอากาศส่ีทิศทาง -  - 90,000 - - ส านักปลัดฯ

แบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู

พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

20. เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง -  - 36,400 - - กองแผนและ

(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู งบประมาณ

จ านวน 1 เคร่ือง

21. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  -  - 11,000  - - กองแผนและ

จ านวน 2 หลัง ๆละ 5,500 บาท งบประมาณ

22. เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง -  - 72,800 72,800 109,200 กองคลัง

(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

จ านวน 7 เคร่ือง ๆละ 36,400 บาท

23. จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร แบบใช้ - - 18,000 - - กองกิจการ

กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ สภาฯ

คร้ังละ 20 แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง
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แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 22,000 - - - - กองแผนและ

งานประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน งบประมาณ

1 เคร่ือง 

2. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 48,000 - - - - กองแผนและ

/ชนิด LED ขาวด า แบบ Network งบประมาณ

จ านวน 3 เคร่ืองๆละ 16,000 บาท 

3. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 17,000 - - - - กองแผนและ

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี งบประมาณ

จ านวน 1 เคร่ือง 

4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 11,200 - - - - กองแผนและ

800 VA จ านวน 4 เคร่ือง ๆละ งบประมาณ

2,800 บาท

5. โน๊ตบุ๊คส าหรับประมวลผล 21,000 - - - - กองแผนและ

จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ

6. เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับ 29,000 - - - - กองแผนและ

งานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ งบประมาณ

แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง 

7. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ  - 66,000 - 66,000 - กองกิจการ

งานประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน สภาฯ

6 เคร่ืองๆละ 22,000 บาท 
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แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction  - 51,000  - 51,000  - กองกิจการ

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี สภาฯ

จ านวน 6 เคร่ืองๆละ 17,000 บาท 

9. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด  - 9,600  - 9,600  - กองกิจการ

800 VA จ านวน 6 เคร่ือง ๆละ สภาฯ

3,200 บาท

10. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One  -  -  - 138,000  - ส านักปลัดฯ

ส าหรับงานประมวลผล

จ านวน 6 เคร่ืองๆละ 23,000 บาท

11. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2,800  -  -  -  - ส านักปลัดฯ

800 VA จ านวน 1 เคร่ืองๆละ

2,800 บาท

12. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 21,000  -  -  -  - ส านักปลัดฯ

จ านวน 1 เคร่ือง

13. เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับ 29,000  -  -  -  - ส านักปลัดฯ

งานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ

แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง 
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 41,000  -  -  -  - ส านักปลัดฯ

LEDขาวด า แบบ Network แบบท่ี 2

(40 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง

15. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด  - 10,000  -  -  - ส านักปลัดฯ

LED สี แบบ Network

จ านวน 1 เคร่ือง

16. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet  - 14,200  -  -  - ส านักปลัดฯ

Printer) ส าหรับกระดาษขนาด

A3 จ านวน 2 เคร่ืองๆละ

8,500 บาท

17. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 58,000  - 29,000 58,000  - กองการ

งานประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน เจ้าหน้าท่ี

5 เคร่ือง ๆละ 29,000 บาท  

18. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 3,200  - 3,200  -  - กองการ

800 VA จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ เจ้าหน้าท่ี

3,200 บาท

พ.1 19. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง 8,600 - - - - ส านักปลัดฯ

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 4,300 บาท

พ.2 20. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 60,000 - - - - กองคลัง

งานประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน 

2 เคร่ือง ๆละ 30,000 บาท  
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แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 5,600 - - - - กองคลัง

800 VA จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ

2,800 บาท

22. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 12,000  -  -  -  - กองคลัง

LED สี แบบ Network

จ านวน 1 เคร่ือง

พ.3 23. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก - 63,000 - - - ส านักปลัดฯ

ส าหรับประมวลผล

จ านวน 3 เคร่ือง ๆละ 21,000 บาท

24. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก - 8,600 4,300 4,300 ส านักปลัดฯ

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 

จ านวน 4 เคร่ือง ๆละ 4,300 บาท

25. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - - 22,000 22,000 22,000 ส านักปลัดฯ

งานประมวลผล แบบท่ี 1

จ านวน 3 เคร่ือง ๆละ 22,000 บาท

26. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 28,000 -  -  - - ส านักปลัดฯ

งานประมวลผล แบบท่ี 2

จ านวน 1 เคร่ือง 

27. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด - - 7,500 10,000 - ส านักปลัดฯ

800 VA จ านวน 7 เคร่ือง ๆละ

2,500 บาท

382

วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนงาน หมวด ประเภท



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - 22,000 - - - กองแผนและ

งานประมวลผล แบบท่ี 1 งบประมาณ

จ านวน 1 เคร่ือง 

29. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก - 21,000 - - - กองแผนและ

ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ

30. เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับ - 18,000 - - - กองแผนและ

งานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ งบประมาณ

แบบท่ี 1 จ านวน 1 เคร่ือง 

31. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด - 5,900 - - - กองแผนและ

1 KVA จ านวน 1 เคร่ือง งบประมาณ

32. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - 88,000 - 88,000 - กองกิจการ

งานประมวลผล แบบท่ี 1 สภาฯ

จ านวน 8 เคร่ือง ๆละ 22,000 บาท

33. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ - 31,600 - 23,700 - กองกิจการ

ชนิด LED ขาวด า แบบ Network สภาฯ

จ านวน 7 เคร่ือง ๆละ 7,900 บาท

34. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด - 10,000 - 10,000 - กองกิจการ

800 VA จ านวน 8 เคร่ือง ๆละ สภาฯ

2,500 บาท

35. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - 66,000 - 88,000 88,000 กองคลัง

งานประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน

11 เคร่ือง ๆละ 22,000 บาท
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แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด - 7,500 - 10,000 10,000 กองคลัง

800 VA จ านวน 11 เคร่ือง ๆละ

2,500 บาท

37 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - 60,000 - - - กองการ

งานประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน เจ้าหน้าท่ี

2 เคร่ือง ๆละ 30,000 บาท  

38. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก - 21,000 - - - กองการ

ส าหรับงานประมวลผล เจ้าหน้าท่ี

จ านวน ๑ เคร่ือง

39. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด  - 10,000  -  -  - กองการ

800 VA จ านวน 4 เคร่ือง ๆละ เจ้าหน้าท่ี

2,500 บาท

40. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด  - 2,600 - - - กองการ

LED ขาวด า (๑๘ หน้า/นาที) เจ้าหน้าท่ี

จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 2,6๐๐ บาท

41. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด  - 15,000 - - - กองการ

LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี เจ้าหน้าท่ี

2 (33 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง

42. เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับ - 29,000 - - - กองการ

งานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ เจ้าหน้าท่ี

แบบท่ี ๒ จ านวน ๑ เคร่ือง 

384

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ - 22,000 22,000 - - ตรวจสอบ

งานประมวลผล แบบท่ี 1 ภายใน

จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 22,000 บาท

44. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด - 5,000 2,500 - - ตรวจสอบ

800 VA จ านวน 3 เคร่ือง ๆละ ภายใน

2,500 บาท

พ.6 45. อุปกรณ์กระจายการท างาน -  - 230,000 - - ส านักปลัดฯ

ส าหรับเครือข่าย (Link Load 

Balancer) พร้อมติดต้ัง 

จ านวน 1 เคร่ือง

46. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ -  - 21,000 - - ส านักปลัดฯ

(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง

แบบท่ี 2 พร้อมติดต้ัง 

จ านวน 1 เคร่ือง

47. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก - 1,400  - - - ส านักปลัดฯ

ประสงค์ (Smart Card Reader)

จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 700 บาท

48. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด  -  - 2,600 - - กองคลัง

LED ขาวด า (๑๘ หน้า/นาที)

49. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA  -  - 7,500 - - กองการ

จ านวน 3 เคร่ือง ๆละ 2,500 บาท เจ้าหน้าท่ี
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 12,000  -  -  - 15,000 กองคลัง

LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2

จ านวน 1 เคร่ือง

ใหม่ 51. เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับ  -  - 35,000 35,000  - ส านักปลัดฯ

งานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ

แบบท่ี 3 จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ

35,00 บาท

52. อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูล  -  -  - 110,000  - ส านักปลัดฯ

แบบภายนอก (External Storage)

จ านวน 1 เคร่ือง

1,028,740 2,283,800 1,932,800 3,943,700 1,478,500

35 34 21 25 8 386
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แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

รวม



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ 1.ครุภัณฑ์การแพทย์ 1. เคร่ืองช่วยหายใจ (SCBA) 400,000 - - - - ส านักการช่าง

ส าหรับงานดับเพลิง กู้ชีพ-กู้ภัย 

จ านวน 4 ชุด ๆละ 100,000 บาท

2. เคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า 100,000 100,000 - 100,000 - ส านักการช่าง

AED (Automated External

Defibrillator) จ านวน 3 ชุด 

3. เปลสนามอลูมิเนียมแบบพับ 14,000 - - - - ส านักการช่าง

4 ตอน พร้อมกระเป๋า จ านวน 2 ชุด

ๆละ 7,000 บาท

4. แผ่นกระดานเคล่ือนย้าย - - 20,000 - - ส านักการช่าง

ผู้ป่วย พร้อมหมอนรอง จ านวน 2 ชุด

ๆละ 10,000 บาท

2.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1. วิทยุส่ือสารชนิดประจ าท่ี 30,000 - - - - ส านักการช่าง

ขนาดก าลังส่งไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ 

(สังเคราะห์ความถ่ีประเภท2) จ านวน 

1 เคร่ืองๆ ละ 30,000 บาท
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ชุดอุปกรณ์ทวนสัญญาณ 250,000 - - - - ส านักการช่าง

วิทยุส่ือสาร(REPEATER) พร้อมเสา

สัญญาณรับ-ส่ง และอุปกรณ์ติดต้ัง

ครบชุด จ านวน 1 ชุด 

3. แผงรับส่งสัญญาณวิทยุ 16,000 - - - - ส านักการช่าง

โฟลเด็ดไดโพล 8 สแตก ( 2 ข้าง ๆละ 

4 สแตก) จ านวน 1 ชุด

พ.3 4. เคร่ืองรับส่ง วิทยุชนิดมือถือ - 96,000 - - - ส านักการช่าง

VHF/FM ขนาดก าลังส่งไม่ต่ ากว่า 

5 วัตต์ (แบบสังเคราะห์ ความถ่ี

ประเภท 2 ) จ านวน 8 เคร่ือง ๆละ

พ.6 5. เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM  -  - 30,000  -  - ส านักการช่าง

ชนิดประจ าท่ี ขนาด 40 วัตต์ 

จ านวน 1 เคร่ือง

3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1. รถยนต์ดับเพลิง ขนาด 9,000,000 - - - - ส านักการช่าง

  12,000 ลิตร พร้อมระบบฉีดโฟม

  จ านวน 1 คัน

2. รถยนต์ดับเพลิงอเนก 2,800,000 - - - - ส านักการช่าง

ประสงค์ ขนาด 5,000 ลิตร 

จ านวน 1 คัน
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3. รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อม 2,500,000 - - - - ส านักการช่าง

อุปกรณ์ช่วยชีวิต จ านวน 1 คัน

4. รถยนต์ดับเพลิงกู้ภัย - - - 5,000,000 - ส านักการช่าง

ในท่ีสูงแบบบันไดเล่ือน ความสูง

กระเช้า 28 ม.จ านวน 1 คัน

4.ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ 1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 8,000 - - - - ส านักการช่าง

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก บานเล่ือนจ านวน 2 ตู้ๆ ละ 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 4,000 บาท

2. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 12,000 - - - - ส านักการช่าง

บานเปิดจ านวน 2 ตู้ๆ ละ 

6,000 บาท

3. ตู้เหล็กเก็บชุดดับเพลิง 40,000 - - - - ส านักการช่าง

จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 20,000 บาท 

4. เก้าอ้ีส านักงาน 6,000 - - - - ส านักการช่าง

จ านวน 4 ชุดๆ ละ 1,500 บาท 

5. ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะ 15,000 - - - - ส านักการช่าง

จ านวน 1 ชุด

6. เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน - 28,000 - - - ส านักการช่าง

ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู

จ านวน 1 เคร่ือง
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แผนงาน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.ครุภัณฑ์ดับเพลิง 1. ชุดดับเพลิงภายในอาคาร 600,000 - - - - ส านักการช่าง

 พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจ านวน 4 ชุด

ชุดละ 150,000 บาท

2. พัดลมระบายควัน 100,000 - - - - ส านักการช่าง

ขนาดใบพัด 24 น้ิว ชนิดเคร่ืองยนต์

เบนซิน พร้อมท่อส่งลม จ านวน 1 ชุด

3. หัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบ 60,000 - - - - ส านักการช่าง

ปรับปริมาณน้ าได้ จ านวน 2 ชุด

ๆละ 30,000 บาท

พ.6 4. เคร่ืองผสมน้ ายาโฟมดับเพลิง  -  - 45,000  -  - ส านักการช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง พร้อมน้ ายาโฟม 

จ านวน 3 ถัง

6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1. เคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจ - 95,000 - - - ส านักการช่าง

และการแพทย์ และสัญญาณชีพ จ านวน 1 เคร่ือง

7. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1. เคร่ืองตัดคอนกรีตมือถือชนิด  -  - 70,000  -  - ส านักการช่าง

เคร่ืองยนต์ ขนาดใบตัด 16 น้ิว 

จ านวน 1 เคร่ือง
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8. ครุภัณฑ์โรงงาน 1. แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 4.5 ตัน  -  - 15,000  -  - ส านักการช่าง

พร้อมขาต้ังแบบ 4 ขา ชนิด

ปรับระดับได้ จ านวน 1 ชุด

9.ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 1. เคร่ืองค้ ายันไฮดรอลิค 400,000 - - - ส านักการช่าง

พร้อมเคร่ืองยนต์ต้นก าลัง

จ านวน 1 ชุด

พ.6 2. อุปกรณ์กู้ภัยทางสูง  -  - 99,000  -  - ส านักการช่าง

จ านวน 1 ชุด

16,351,000 319,000 279,000 5,100,000 0

18 4 6 2 391

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

รวม

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ 1.ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ 1. เคร่ืองโทรศัพท์ชนิโชว์เบอร์ 6,400 - - - - กองการ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก จ านวน 8 เคร่ือง ๆละ 800 บาท ศึกษาฯ

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 2. เคร่ืองพิมพ์ดีดต้ังโต๊ะ - - - - 15000 กองการ

จ านวน 1 เคร่ือง ศึกษาฯ

2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 116,000 116,000 87,000  -  - กองการ

งานประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน ศึกษาฯ

11 เคร่ือง ๆละ 29,000 บาท

2. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 32,000  - 32,000  -  - กองการ

/ชนิด LED ขาวด า แบบ Network ศึกษาฯ

จ านวน 4 เคร่ืองๆละ 16,000 บาท

3. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 17,000  -  -  - 45,000 กองการ

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ศึกษาฯ

จ านวน 4 เคร่ือง 

4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA 29,000  -  -  - 29,000 กองการ

 จ านวน 8 เคร่ืองๆละ 5,800 บาท ศึกษาฯ
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งบประมาณและท่ีผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  -  -  -  - 44,000 กองการ

ส าหรับประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง ศึกษาฯ

ๆละ 22,000 บาท

6. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  -  -  -  - 7,600 กองการ

ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ศึกษาฯ

จ านวน 2 ชุด ๆละ 3,800 บาท

7. ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน  -  -  -  - 24,000 กองการ

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ศึกษาฯ

จ านวน 2 ชุด ๆละ 12,000 บาท

8. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส  -  -  -  - 21,000 กองการ

จ านวน 3 ชุด ๆละ 7,000 บาท ศึกษาฯ

200,400 116,000 119,000 0 185,600

5 1 2 0 7 393

วัตถุประสงค์

รวม

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แผนงาน หมวด ประเภท



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ 1.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ 1. กล้างถ่ายภาพ ความละเอียด 60,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก ไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง

2. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 34,000 - - - - ส านักการช่าง

ขนาด 40 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง 

ๆละ 17,000 บาท

3. กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล  - 38,600  -  -  - ส านักการช่าง

ความละเอียด 20 ล้านพิเซล

จ านวน 2 ตัวๆ ละ 19,300 บาท

2.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1. เคร่ืองเสียงพร้อมล าโพงแบบเคล่ือนท่ี 30,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

จ านวน 2 ชุด ๆละ 15,000 บาท

2. เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM - - 60,000 - - ส านักการช่าง

ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จ านวน 5 เคร่ือง

ๆละ 12,000 บาท

3. เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM - - 48,000 - - ส านักการช่าง

ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 

จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 24,000 บาท
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แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบประมาณและท่ีผ่านมา



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1. รถยนต์บรรทุกติดต้ังเครนไฮดรอลิก 3,500,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน พร้อมกระเช้า

ซ่อมไฟฟ้า จ านวน 1 คัน

2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  1,200,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

1 ตัน ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 

2,900 ซีซี ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ 

เกียร์อัตโนมัติ ห้องโดยสารดับเบ้ิล

แค๊บ 4 ประตู จ านวน 1 คัน

3. รถยนต์กระบะบรรทุก 6 ล้อ 2,450,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 170 แรงม้า 

จ านวน 1 คัน

4. รถยนต์บรรทุกติดต้ังเครน 3,950,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

ไฮโดรลิก ขนาด 6 ตัน แขนยกสูงได้

ไม่น้อยกว่า 11.00 เมตร พร้อม

กระเช้าไฟฟ้า จ านวน 1 คัน

5. บันไดท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ 100,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

ท้ายลาด ทะเบียน 80-6309 ตาก 

จ านวน 1 อัน

6. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 750,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

แบบขับเคล่ือน 2 ล้อ จ านวน 1 คัน

7. หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 20,000  -  -  -  - ส านักการช่าง
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8. สัญญาณไฟวับวาบ ชนิด LED 20,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

3 วัตต์ ทรงแบน พร้อมกล่องเสียง 

จ านวน 1 ชุด

9. ติดต้ังเคร่ืองบันทึกการเดินทาง 70,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

ของรถท่ีใช้ในกิจการส านักการช่าง

จ านวน 5 เคร่ือง ๆละ 14,000 บาท

10. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  - 2,400,000 - - - ส านักการช่าง

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 

2,800 ซีซี ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ 

แบบดับเบ้ิลแคบ จ านวน 2 คัน ๆละ

1,200,000 บาท

11. รถบรรทุกน้ า จุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 2,750,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

6,000 ลิตร พร้อมระบบอุปกรณ์

ฉีดส่งน้ า จ านวน 1 คัน

12. รถบรรทุก 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก  - 1,920,000  -  -  - ส านักการช่าง

จ านวน 1 คัน
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. เคร่ืองโทรสาร ชนิดใช้ 30,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้คร้ังละ

30 แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง
2. พัดลมอุตสาหกรรม 

 - 18,000  -  -  - ส านักการช่าง

หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 24 น้ิว

แบบขาต้ัง จ านวน 6 ตัว ๆละ

3,000 บาท

3. เต็นท์ทรงโดม ขนาด 4 x 8 เมตร  -  - 300,000  -  - ส านักการช่าง

จ านวน 15 หลัง ๆละ 20,000 บาท

4. เก้าอ้ีพลาสติก ชนิดมี  -  - 75,000  -  - ส านักการช่าง

พนักพิง (ไม่มีท่ีท้าวแขน) วัสดุ

พลาสติกเกรด A จ านวน 300 ตัว

ๆละ 250 บาท

5. เก้าอ้ีแบบบุนวม หุ้มด้วย  -  -  - 60,000  - ส านักการช่าง

หนังเทียม จ านวน 100 ตัว ๆละ

600 บาท

6. โต๊ะพับอเนกประสงค์  - 28,000 28,000  -  - ส านักการช่าง

(แบบส่ีเหล่ียมผืนผ้า) ขนาดไม่น้อยกว่า

1.80 x 0.75 x 0.75 เมตร

จ านวน 20 ตัว ๆละ 2,800 บาท
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7. โต๊ะพับอเนกประสงค์  -  - 56,000 56,000  - ส านักการช่าง

(แบบโต๊ะกลมขาพับ) ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

จ านวน 20 ตัว ๆละ 5,600 บาท

8. ตู้เก็บเอกสารแบบราง  - 100,000  -  -  - ส านักการช่าง

ชนิดพวงมาลัย 10 ตู้ ๆละ

10,000 บาท

9. เคร่ืองปรับอากาศ แบบฝังเพดาน 120,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 60,000 บาท

10. ชุดโซฟา จ านวน 1 ชุด 19,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

11. ผ้าเต้นท์ จ านวน 5 ผืน ๆละ 62,500  -  -  -  - ส านักการช่าง

12,500 บาท

12. พัดลม ขนาด 24 น้ิว  - 35,000 -  -  - ส านักการช่าง

จ านวน 10 ตัวๆ ละ 3,500 บาท

13. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  -  - 22,000  -  - ส านักการช่าง

จ านวน 4 หลัง ๆละ 5,500 บาท

14. เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า  -  - 23,000  -  - ส านักการช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง

15. ผ้าใบเต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร  -  - 100,000  -  - ส านักการช่าง

จ านวน 10 ผืน ๆละ 10,000 บาท
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.ครุภัณฑ์ส ารวจ 1. กล้องระดับ ก าลังขยาย 135,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

ไม่น้อยกว่า 32 เท่า จ านวน 3 ตัว

ๆละ 45,000 บาท

2. ไม้สต๊าฟอะลูมิเนียม 30,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

แบบพับ ขนาดความสูง 4 ม.

จ านวน 4 ไม้ ๆละ 7,500 บาท

3. เคร่ืองวัดระยะด้วยแสง 60,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

เลเซอร์ จ านวน 4 เคร่ือง เคร่ืองละ

15,000 บาท

4. กล้องส ารวจแบบประมวลผล 400,000  -  -  - ส านักการช่าง

พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จ านวน 1 ตัว

5. เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณ 50,000  -  -  - ส านักการช่าง

ดาวเทียม จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ

25,000 บาท

6. เคร่ืองบันทึกข้อมูลการเดินทาง  -  - 50,000  -  - ส านักการช่าง

ของรถ จ านวน 5 เคร่ือง

ๆละ 10,000 บาท

7. ล้อวัดระยะทาง จ านวน 3 เคร่ือง  -  - 24,000  -  - ส านักการช่าง

ๆละ 8,000 บาท
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เคร่ืองปร้ินเรเซอร์ขนาด A3 70,000  -  -  - ส านักการช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง   

2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 90,000  -  -  - ส านักการช่าง

จ านวน  1 เคร่ือง 

3. เคร่ืองปร้ินหัวฉีด ขนาด A3 15,800  -  -  - ส านักการช่าง

จ านวน 2 เคร่ือง เคร่ืองละ 

7,900 บาท

4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 150,000  -  -  - ส านักการช่าง

งานส ารวจออกแบบ จ านวน 3 เคร่ือง 

ๆละ 50,000 บาท

5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 58,000  -  -  - ส านักการช่าง

งานประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน 

2 เคร่ือง ๆละ 29,000 บาท

6. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 78,000  -  -  - ส านักการช่าง

ขนาด 2 kVA  จ านวน 6 เคร่ือง ๆละ 

13,000 บาท

7. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 90,000  -  -  - ส านักการช่าง

จ านวน  1 เคร่ือง 

8. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 400,000  -  -  - ส านักการช่าง

โปรแกรมวิเคราะห์ และออกแบบ 

โครงสร้างข้ันสูง
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9. เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บ 58,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

เอกสารฯ แบบท่ี 2 จ านวน 2 เคร่ือง

ๆละ 29,000 บาท

10. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก - 56,800 -  -  - ส านักการช่าง

(InKjet Printer) ส าหรับกระดาษ

ขนาด A3 จ านวน 8 เคร่ือง ๆละ 

7,100 บาท

11. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด - 53,000 -  -  - ส านักการช่าง

LED ขาวด าส าหรับกระดาษ 

ขนาด A3 จ านวน 1 เคร่ือง

7. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1. เคร่ืองท าน้ าเย็น แบบถังคว่ า 1 ก๊อก 24,000 - - - - ส านักการช่าง

จ านวน 3 เคร่ือง ๆละ 8,000 บาท

8. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1. รถบดล้อเหล็ก  ส่ันสะเทือน 3,200,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน

จ านวน 1 คัน

2. รถบดล้อล้อยาง ไม่น้อยกว่า  -  - 4,000,000  -  - ส านักการช่าง

8 ล้อ จ านวน 1 คัน 
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9. ครุภัณฑ์การเกษตร 1. เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง 450,000 - - - - ส านักการช่าง

ท่อดูด-ท่อส่งไม่น้อยกว่า 8 น้ิว  

จ านวน 1 เคร่ือง

10. ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 1. เคร่ืองตรวจวัดคุณภาพ 950,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

การสะท้อนแสงของเคร่ืองหมาย

จราจร จ านวน 1 เคร่ือง

2. เคร่ืองเจาะเก็บตัวอย่างผิวจราจร 300,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

คอนกรีต และแอสฟัลต์คอนกรีต

แบบไฟฟ้า พร้อมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

จ านวน 1 เคร่ือง

3. ชุดเคร่ืองมือควบคุมคุณภาพงาน 150,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

ตีเส้นจราจร จ านวน 1 เคร่ือง

21,924,300 4,649,400 4,786,000 116,000  -

37 9 12 2 0 402
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 การศาสนาวัฒนธรรมและ ค่าครุภัณฑ์ 1.ครุภัณฑ์เกษตร  - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ 1. จัดซ้ือเคร่ืองป๊ัมน้ าแบบหอยโข่ง 200,000  -  -  -  - กองการ

นันทนาการ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า ศึกษาฯ

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จ านวน ๒ ตัว ๆละ 100,000 บาท

2. จัดซ้ือเคร่ืองไดโว่ขนาด 2 น้ิว 20,000  -  - 20,000  - กองการ

จ านวน 4 ตัว ๆละ 10,000 บาท ศึกษาฯ

3. จัดซ้ือเคร่ืองป๊ัมน้ า ขนาด 15 แรงม้า  -  -  -  - 250,000 กองการ

จ านวน 1 เคร่ือง ศึกษาฯ

2.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1. จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ าสแตนเลส 30,000  -  -  -  - กองการ

จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 15,000 บาท ศึกษาฯ

2. จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 95,000  -  - 47,500  - กองการ

จ านวน 15 เคร่ือง ๆละ 95,000 บาท ศึกษาฯ

3. จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 30,000  -  -  -  - กองการ

จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 15,000 บาท ศึกษาฯ

4. จัดซ้ือรถตัดหญ้าชนิดน่ังขับ 350,000 กองการ

จ านวน 1 คัน ศึกษาฯ

5. เคร่ืองกรองน้ าสแตนเลส  -  -  - 100,000  - กองการ

จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 50,000 บาท ศึกษาฯ
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6. เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5
 น้ิว  -  -  -  - 35,000 กองการ
จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 17,500 
บาท

ศึกษาฯ

7. รถตัดหญ้าชนิดน่ังขับ  -  -  -  - 350,000 กองการ

จ านวน 1 คัน ศึกษาฯ

3.ครุภัณฑ์โรงงาน 1) จัดซ้ือเคร่ืองเล่ือยยนต์ 15,000  -  -  -  - กองการ

จ านวน 1 เคร่ือง ศึกษาฯ

4.ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. จัดซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อม 100,000  -  -  -  - กองการ

ติดต้ัง อาคารฟิตเนส จ านวน ๑ ชุด ศึกษาฯ

2. จัดซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อม 100,000  -  -  -  - กองการ

ติดต้ัง อาคารเทนนิส จ านวน ๑ ชุด ศึกษาฯ

3. จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น 14,000  -  -  -  - กองการ

จ านวน 1 ตัว ศึกษาฯ

4. จัดซ้ือพัดลมไอน้ า จ านวน ๕ ตัว  - 165,000  -  -  - กองการ

ๆละ 33,000 บาท ศึกษาฯ

5. ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 4 ตู้  -  -  - 165,000  - กองการ

ๆละ 8,000 บาท ศึกษาฯ
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หมวด ประเภท วัตถุประสงค์แผนงาน



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5.ครุภัณฑ์กีฬา  - เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ 1. จัดซ้ือชุดดัมเบล พร้อมขาต้ัง 150,000  -  -  -  - กองการ

ประชาชนท่ีมาใช้บริการ จ านวน 1 ชุด ศึกษาฯ

ออกก าลังกาย 2. จัดซ้ือลู่ว่ิงไฟฟ้า จ านวน 4 ชุด  - 500,000  - 500,000  - กองการ

ๆละ 250,000 บาท ศึกษาฯ

3. จัดซ้ือจักรยานน่ังตรงป่ัน  -  - 300,000  -  - กองการ

จ านวน 2 ชุด ๆละ 150,000 บาท ศึกษาฯ

4. จัดซ้ือจักรยานเอนป่ัน  -  - 400,000  -  - กองการ

จ านวน 2 ชุด ๆละ 200,000 บาท ศึกษาฯ

5. จัดซ้ือเคร่ืองซิทอัพ จ านวน 4 ชุด  -  - 400,000  -  - กองการ

ๆละ 200,000 บาท ศึกษาฯ

6. จัดซ้ือลู่ว่ิงไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง  -  -  - 350,000  - กองการ

ศึกษาฯ

754,000 1,015,000 1,100,000 1,182,500 635,000
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รวม



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ 1.ครุภัณฑ์ส านักงาน  - เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ 1. เก้าอ้ีส านักงาน 6,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก จ านวน 4 ชุด ๆละ 1,500 บาท 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 2. แถว 4 ท่ีน่ัง ท่ีน่ังเหล็ก 120,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

จ านวน 20 ตัว ๆละ 6,000 บาท 

3. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 12,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

บานเปิดจ านวน 2 ตู้ ๆละ 

6,000 บาท

4. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 8,000  -  -  -  - ส านักการช่าง

บานเล่ือนจ านวน 2 ตู้ ๆละ 

4,000 บาท

5. โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด 9,900  -  -  -  - ส านักการช่าง

6. เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 4 ตัว  -  - 6,000  -  - ส านักการช่าง

ๆละ 1,500 บาท 

7. เก้าอ้ีพักคอย 4 ท่ีน่ัง  - 55,000 -  -  - ส านักการช่าง

จ านวน 10 ชุด ๆละ 5,500 บาท
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

บัญชีครุภัณฑ์



 

แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ท่ี  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  -  - 310,000  -  - ส านักการช่าง

จ านวน 1 ชุด

2. ตู้ล าโพงประชาสัมพันธ์  - 15,000 -  -  - ส านักการช่าง

แบบแขวนผนัง ขนาดก าลังขับ

500 วัตต์ จ านวน 1 ชุด

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก - 7,100 -  -  - ส านักการช่าง

(InKjet Printer) ส าหรับกระดาษ

ขนาด A3 จ านวน 1 เคร่ือง 

155,900 77,100 316,000  -  -
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการโครงการ

ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ว่าดำเนินการให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดตาก สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ .ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้มีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ 
ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียด
แนวทางการพิจารณา ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

๑. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
๓. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
๓.๔  วิสัยทัศน ์5 คะแนน 
๓.๕  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
๓.๘  แผนงาน 5 คะแนน 
๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

 คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและ
ขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรนอ้ยกว่าร้อยละ 80 (80คะแนน) 
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2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อให้ทราบว่าดำเนินการสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/       
ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณา  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 คะแนน 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน  ประกอบด้วย 

   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
   ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่                      
      การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 5 คะแนน 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
      เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  5 คะแนน 
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ 5 คะแนน 
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
      มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)  
      5 คะแนน 
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  
      5 คะแนน 
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ        
      ผลคาดว่าท่ีจะได้รับ 5 คะแนน 
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๕.๑๒ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ ท่ีควรได้ เพื่อให้ เกิดความสอดคล้องและ

ขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80คะแนน) 

3.สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
  3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าท่ี (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

โดยใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
(1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance indicators ) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Score card Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Score card 

Model ของ Kaplan Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement 

System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือ Problem-Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact  Evaluation) 
(9) แบบประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ

ตามข้อ (1) - (10) หรือแบบผสมก็ได้ 
 - เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality)  ผลท่ีได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย 

(Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
 - ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร หรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
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 - วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
 - ผลกระทบ (Impact) 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นการ
ติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการติดตาม
ประเมินผลและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้ดำเนินการตามแผน
ดำเนินงานว่าเป็นไปตามการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ท่ี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการ
ประเมินผลในระดับใด 
  3.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีวิธี
ในการดำเนินการ ดังนี้ 

1) ขอบเขตในการติดตามและประเมินผล 
1.1) ติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
1.2) ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การ - 

บริหารส่วนจังหวัดตาก  
2) เคร่ืองมือ / ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 
2.1) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น        

(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากโดยใช้เครื่องมือ ดังนี้ 
2.1.1 ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 
2.1.2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดตาก 
   2.1.3 บัญชีสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนของกองคลัง 
    2.1.4 การสอบถามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ (สอบถามจาก
กองท่ีรับผิดชอบโครงการและฝ่ายพัสดุ) ระยะเวลาในการติดตาม 1 ปีงบประมาณ (ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม ของปีหนึ่ง ถึงวันท่ี 30 กันยายน ของปี ถัดไป) โดยดำเนินการติดตามเป็นรายไตรมาส     
จำนวน 4 ครั้ง การรายงานผลการติดตามในด้านระยะเวลาและด้านค่าใช้จ่าย โดยดำเนินการรายงานผล
ความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง และมีการรายงานและเสนอความคิดเห็นประจำปี 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

2.2) การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2562 โดยขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการใน
แต่ละยุทธศาสตร์ดำเนินการทอดแบบประเมินความพึงพอใจ ยุทธศาสตร์ละ 500 ฉบับ และจัดเก็บ
ส่งคืนกองแผนและงบประมาณ ภายในเดือนกันยายน 2562  

2.3) การลงพื้นท่ีติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการในการติดตามและประเมินผล 
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2.3.1 การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามประเมินผลในการ 
รวบรวมและติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการติดตามและประเมินผล 
วิธีการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนรายงานการติดตามประเมินผล ท้ังปัญหาและอุปสรรค เสนอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  เพื่อลงพื้นท่ีดำเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการท่ีได้รับการคัดเลือกจากแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อให้ทราบถึง   
ผลการดำเนินงานและ  ปัญหาอุปสรรคของโครงการตลอดจนผลกระทบต่างๆท่ีอาจเกิดขึ้น                 
จากการดำเนินโครงการและเพื่อท่ีผู้ดำเนินงานตามโครงการจะได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

2.3.2 สัดส่วนจำนวนโครงการท่ีจะลงพื้นท่ีติดตามและประเมินผล     
คิดเป็นร้อยละ 20 ของโครงการในแผนดำเนินงานประจำปี  

2.3.3 การคัดเลือกโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ท่ีจะติดตามโดย
พิจารณาจากโครงการท่ีมีกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย และครอบคลุมทุกแผนงาน  สำหรับประเด็นในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ 
          1) การบรรลุวัตถุประสงค์ 
          2) การใช้ประโยชน์ / ความคุ้มค่า 
          3) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีใช้ประโยชน์/เข้าร่วมโครงการ 
  3.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 5797 ลงวันท่ี 10 
ตุลาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงกำหนดไว้ นั้น ปรากฏว่า ผลการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก ได้ 95 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และผลการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ 94 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 100  

สำหรับผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในปี 
พ.ศ.2561 มีจำนวน 377 โครงการ งบประมาณ 350,845,981.- บาท  นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน  
334 โครงการ งบประมาณ 233,123,140.-บาท ผลการติดตามแผนงาน/โครงการ สรุปดังนี้ 

ประเด็นการติดตามด้านระยะเวลา  ปรากฏว่ามีโครงการ/แผนงานท่ีดำเนินการ
แล้วเสร็จท้ังส้ิน จำนวน 214 โครงการ  โครงการท่ีอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 82 โครงการ 
โครงการท่ียังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ และยกเลิกโครงการ จำนวน 26 โครงการ   

ประเด็นการติดตามด้านค่าใช้จ่าย  ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณของ
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จเป็นเงินท้ังส้ิน 190,416,274.79 บาท  จากงบประมาณดำเนินการของ
โครงการท่ีต้ังไว้ จำนวน 233,123,140.-บาท  
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ประเด็นความพึงพอใจ 
1) ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในแต่ละยุทธศาสตร์        

การพัฒนา พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.87) เมื่อพิจารณาเป็น
รายยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน         
การบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.62) 
รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเท่ียวและกีฬา (ค่าเฉล่ีย 3.98)  ,ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 3.77) ,ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต (ค่าเฉล่ีย 3.66 ) และยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ค่าเฉล่ีย 3.32) ตามลำดับ  

2) ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในภาพรวมพบว่า       
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีการรายงานผล         
การดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ (ค่าเฉล่ีย 4.10) รองลงมา คือ ประโยชน์ท่ี
ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม (ค่าเฉล่ีย 3.99)  และการดำเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด (ค่าเฉล่ีย 3.90) ตามลำดับ และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / 
กิจกรรม มีค่าเฉล่ียต่ำท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.67) 

4.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
  4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท้ังภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จากภาคส่วนราชการภูมิภาค และภาคประชาชน เพื่อร่วมกำหนด    
เป็นทิศทางการปรับปรุง ป้องกัน และแก้ไขการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก   
ในอนาคตต่อไป 
  4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะ
การเงินการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และดำเนินการให้ทันตามแผนดำเนินงานท่ีกำหนด 
  3) ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านท่ี
จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด หรือโอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
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