
 
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวดัตาก 
เร่ือง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7)   
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดตาก  

***************************************** 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง        
โดยถือปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 กล่าวคือคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผล
และความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕62 
ในวันที่  5 เมษายน ๒๕62 และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากพิจารณา              
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕62 ในวันที่ 23 เมษายน ๒๕62  
 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 22/1 จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  23  เมษายน  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
 

   (นายณัฐวุฒิ    ทวีเกื้อกูลกิจ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

 
 
 
 

 






แบบ ผ.07

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร

ยทุธศำสตร์ที่ 1  ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 3 21 9 33

รวม 0 3 21 9 33

ยทุธศำสตร์ที่ 2  ดำ้นสง่เสริมคุณภำพชวีิต

2.1 แผนงานการศึกษา 0 0 1 0 1

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 0 1 3 2 6

2.3 แผนงานการเกษตร 0 0 1 0 1

รวม 0 1 5 2 8

ยทุธศำสตร์ที่ 3 ดำ้นกำรบริหำรจดักำรที่ด ีกำรจดัระเบียบชมุชน/สงัคม 

และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 1 0 1

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข้งชุมชน 0 0 1 1 2

รวม 0 0 2 1 3

1

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลีย่นแปลง (ครั้งที่ 7)

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก

ยทุธศำสตร์






แบบ ผ.07

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร

ยทุธศำสตร์ที่ 4  ดำ้นสง่เสริมกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 0 1 6 1 8

รวม 0 1 6 1 8

ยทุธศำสตร์ที่ 5  ดำ้นกำรบริหำรจดักำรและอนุรักษ์ทรัพยำกร

ธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

5.1 แผนงานการเกษตร 0 2 2 2 6

รวม 0 2 2 2 6

รวมทั้งสิน้ 0 7 36 15 58

2

ยทุธศำสตร์





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพือ่ให้ถนนทีไ่ด้รับความเสียหาย  - ขนาดกวา้ง 6.00 ม. 3,929,000 2,000,000 2,000,000  - จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ระยะทางยาว 3.076 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ทีป่รับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที ่ตก.ถ 1-0002 ให้อยูใ่นสภาพดี หนา 0.05 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวติและ

บ.หนองปรือ - บ.วงัเจ้า หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 1,967,000) บ ารุงรักษา ทรัพยสิ์นมากยิง่ขึน้

(อ.เมือง - อ.วงัเจ้า) จ.ตาก 18,456 ตร.ม.

2 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพือ่ให้ถนนทีไ่ด้รับความเสียหาย  - ขนาดกวา้ง 6.00 ม. 3,929,000 2,000,000 2,000,000  จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ระยะทางยาว 3.076 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ทีป่รับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ให้อยูใ่นสภาพดี หนา 0.05 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวติและ

สายทางที ่ตก.ถ 1-0002 หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 1,967,000) บ ารุงรักษา ทรัพยสิ์นมากยิง่ขึน้

บ.หนองปรือ - บ.วงัเจ้า 18,456 ตร.ม.

(อ.เมือง - อ.วงัเจ้า) จ.ตาก

เหตผุลและความจ าเปน็ :
หมายเหตุ : เปล่ียนแปลง คร้ังที ่2 (หน้า 3) 3

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)

(เปลี่ยนแปลงเปน็)

เพือ่ใหเ้กดิความถูกต้องชัดเจน ในการพัฒนา ปรับปรุง  ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ถนนทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่7) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพือ่ให้ถนนทีไ่ด้รับความเสียหาย  - ขนาดกวา้ง 8.00 ม. 1,980,000 2,000,000  4,000,000  4,000,000  จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ระยะทางยาว 3.690 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ทีป่รับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที ่ตก.ถ 1-0007 ให้อยูใ่นสภาพดี หนา 0.05 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวติและ

ทางเข้าบ้านน้ าดิบ อ.เมือง จ.ตาก หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 1,950,000) บ ารุงรักษา ทรัพยสิ์นมากยิง่ขึน้

29,520 ตร.ม.

7 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพือ่ให้ถนนทีไ่ด้รับความเสียหาย  - ขนาดกวา้ง 8.00 ม. 1,980,000 2,000,000  4,000,000  4,000,000  จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ระยะทางยาว 3.690 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ทีป่รับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ให้อยูใ่นสภาพดี หนา 0.05 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวติและ

สายทางที ่ตก.ถ 1-0007 หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 1,950,000) บ ารุงรักษา ทรัพยสิ์นมากยิง่ขึน้

ทางเข้าบ้านน้ าดิบ 29,520 ตร.ม.

(อ.เมือง - อ.บ้านตาก) จ.ตาก

เหตผุลและความจ าเปน็ :

หมายเหตุ : เปล่ียนแปลง คร้ังที ่2 (หน้า 6) 4

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)

(เปลี่ยนแปลงเปน็)

เพือ่ใหเ้กดิความถูกต้องชัดเจน ในการพัฒนา ปรับปรุง  ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ถนนทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพือ่ให้ถนนทีไ่ด้รับความเสียหาย  - ขนาดกวา้ง 8.00 ม. 11,875,280 10,389,000 9,400,000 - จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ระยะทางยาว 10.525 กม. งบ อบจ.ตาก ทีป่รับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที ่ ตก.ถ 1-0013 ให้อยูใ่นสภาพดี หนา 0.05 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวติและ

บ.ดงลาน - บ.วงัหมัน หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 1,995,000) บ ารุงรักษา ทรัพยสิ์นมากยิง่ขึน้

อ.สามเงา จ.ตาก 84,200 ตร.ม.

13 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพือ่ให้ถนนทีไ่ด้รับความเสียหาย  - ขนาดกวา้ง 8.00 ม. 11,875,280 10,389,000 9,400,000 9,959,000 จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ระยะทางยาว 11.555 กม. งบ อบจ.ตาก ทีป่รับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ให้อยูใ่นสภาพดี หนา 0.05 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวติและ

สายทางที ่ ตก.ถ 1-0013 หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 1,995,000) บ ารุงรักษา ทรัพยสิ์นมากยิง่ขึน้

บ.ดงลาน - บ.วงัหมัน 92,440 ตร.ม.

อ.สามเงา จ.ตาก

เหตผุลและความจ าเปน็ : เพือ่รองรับโครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด

หมายเหตุ : เปล่ียนแปลง คร้ังที ่4 (หน้า 8) 5

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)

(เปลี่ยนแปลงเปน็)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพือ่ให้ถนนทีไ่ด้รับความเสียหาย  - ขนาดกวา้ง 6.00 ม.  - 11,830,000  - - จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ระยะทางยาว 2.950 กม. ทีป่รับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที ่ตก.ถ 1-0021 ให้อยูใ่นสภาพดี หนา 0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวติและ

บ.แม่กุ - บ.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ บ ารุงรักษา ทรัพยสิ์นมากยิง่ขึน้

17,700 ตร.ม.

21 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพือ่ให้ถนนทีไ่ด้รับความเสียหาย  - ขนาดกวา้ง 6.00 ม.  - 11,830,000 1,987,000 - จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ระยะทางยาว 3.400 กม. ทีป่รับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที ่ตก.ถ 1-0021 ให้อยูใ่นสภาพดี หนา 0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวติและ

บ.แม่กุ - บ.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ บ ารุงรักษา ทรัพยสิ์นมากยิง่ขึน้

20,400 ตร.ม.

เหตผุลและความจ าเปน็ :

หมายเหตุ : เปล่ียนแปลง คร้ังที ่4 (หน้า 11) 6

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)

(เปลี่ยนแปลงเปน็)

เพือ่พัฒนา ปรับปรุง  ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ถนนทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

36 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็น  - เพือ่ให้ถนนทีไ่ด้รับความเสียหาย  - ขนาดกวา้ง 6.00 - 11.00 ม. 2,000,000  2,011,000 2,629,000 - จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ระยะทางยาว 2.670 กม. งบ อบจ.ตาก ทีป่รับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที ่ตก.ถ 1-0036  ให้อยูใ่นสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวติและ

เทศบาลเมืองตาก - ม.1  ต.ไม้งาม หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ บ ารุงรักษา ทรัพยสิ์นมากยิง่ขึน้

อ.เมือง จ.ตาก 21,360 ตร.ม.

N 1866942  E 513014

36 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพือ่ให้ถนนทีไ่ด้รับความเสียหาย  - ขนาดกวา้ง 6.00 - 11.00 ม. 2,000,000  2,011,000 2,629,000 - จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ระยะทางยาว 2.670 กม. ทีป่รับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที ่ตก.ถ 1-0036  ให้อยูใ่นสภาพดี หนา 0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวติและ

เทศบาลเมืองตาก - ม.1  ต.ไม้งาม หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ บ ารุงรักษา ทรัพยสิ์นมากยิง่ขึน้

อ.เมือง จ.ตาก 21,360 ตร.ม.

หมายเหตุ : เปล่ียนแปลง คร้ังที ่4 (หน้า 17) 7

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)

(เปลี่ยนแปลงเปน็)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

41 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  - เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง และติดต้ัง  -  -  - 300,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที ่ตก.ถ 1-0001 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

บ.ตะเคียนด้วน - บ.สบยม และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากยิง่ขึน้

อ.วงัเจ้า จ.ตาก

N 1848607  E 520737

41 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  - เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง และติดต้ัง  -  - 497,000 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที ่ตก.ถ 1-0001 ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

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

อ.วงัเจ้า จ.ตาก

เหตผุลและความจ าเปน็ : เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมใหม้คีวามปลอดภยัมากขึ้น โดยเพิม่พืน้ทีติ่ดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างและติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (หน้า 98) 8

(เปลี่ยนแปลงเปน็)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

48 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  - เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง 994,000 498,000 498,000  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที ่ตก.ถ 1-0010 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

บ.ยางโองน้ า - บ.วงัหวาย และปลอดภัย จ านวน 4 แห่ง มากยิง่ขึน้

(อ.บ้านตาก - อ.สามเงา) จ.ตาก

48 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  - เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง 994,000 498,000 499,000 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที ่ตก.ถ 1-0010 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

บ.ยางโองน้ า อ.บ้านตาก -  และปลอดภัย จ านวน 5 แห่ง มากยิง่ขึน้

บ.วงัหวาย อ.สามเงา จ.ตาก

เหตผุลและความจ าเปน็ : เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมใหม้คีวามปลอดภยัมากขึ้น โดยเพิม่พืน้ทีติ่ดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างและติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร

หมายเหตุ : เปล่ียนแปลง คร้ังที ่2 (หน้า 22) 9

(แบบเดมิ)

(เปลี่ยนแปลงเปน็)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

50 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  - เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง 500,000 499,000  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที ่ ตก.ถ 1-0012  ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ัง เคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

บ.วงัหวาย - บ.สามเงา  และปลอดภัย จ านวน 2 แห่ง มากยิง่ขึน้

อ.สามเงา จ.ตาก

50 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  - เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง 500,000 499,000 499,000 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที ่ ตก.ถ 1-0012  ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ัง เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

บ.วงัหวาย - บ.สามเงา  และปลอดภัย จ านวน 4 แห่ง มากยิง่ขึน้

อ.สามเงา จ.ตาก

เหตผุลและความจ าเปน็ : เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมใหม้คีวามปลอดภยัมากขึ้น โดยเพิม่พืน้ทีติ่ดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างและติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร

หมายเหตุ : เปล่ียนแปลง คร้ังที ่4 (หน้า 20) 10

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)

(เปลี่ยนแปลงเปน็)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

51 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  - เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง 989,000 498,000  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที ่ ตก.ถ 1-0013 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

บ.ดงลาน - บ.วงัหมัน และปลอดภัย จ านวน 4 แห่ง (ปี 2560 = มากยิง่ขึน้

อ.สามเงา จ.ตาก 500,000)

51 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  - เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง 989,000 498,000 499,000 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที ่ ตก.ถ 1-0013 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

บ.ดงลาน - บ.วงัหมัน และปลอดภัย จ านวน 6 แห่ง (ปี 2560 = มากยิง่ขึน้

อ.สามเงา จ.ตาก 500,000)

เหตผุลและความจ าเปน็ : เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมใหม้คีวามปลอดภยัมากขึ้น โดยเพิม่พืน้ทีติ่ดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างและติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร

หมายเหตุ : เปล่ียนแปลง คร้ังที ่2 (หน้า 23) 11

(เปลี่ยนแปลงเปน็)

โครงการ

(แบบเดมิ)

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

52 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  - เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง 499,000 340,000  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางมีความ ส านักการ
ช่างสายทางที ่ตก.ถ 1-0014 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

บ.วงัไคร้ - บ.สองแคว และปลอดภัย จ านวน 4 แห่ง มากยิง่ขึน้

อ.สามเงา จ.ตาก

52 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  - เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง 499,000 340,000 499,000 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางมีความ ส านักการ
ช่างสายทางที ่ตก.ถ 1-0014 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

บ.วงัไคร้ - บ.สองแคว และปลอดภัย จ านวน 6 แห่ง มากยิง่ขึน้

อ.สามเงา จ.ตาก

เหตผุลและความจ าเปน็ : เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมใหม้คีวามปลอดภยัมากขึ้น โดยเพิม่พืน้ทีติ่ดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างและติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร

หมายเหตุ : เปล่ียนแปลง คร้ังที ่2 (หน้า 24) 12

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)

(เปลี่ยนแปลงเปน็)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

57 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  - เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง 498,000 498,000  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที ่ตก.ถ 1-0019 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

บ.แม่กุหลวง - บ.ผารู และปลอดภัย จ านวน 2 แห่ง มากยิง่ขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก

57 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  - เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง 498,000 498,000 497,000 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที ่ตก.ถ 1-0019 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

บ.แม่กุหลวง - บ.ผารู และปลอดภัย จ านวน 4 แห่ง มากยิง่ขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก

เหตผุลและความจ าเปน็ : เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมใหม้คีวามปลอดภยัมากขึ้น โดยเพิม่พืน้ทีติ่ดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างและติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร

หมายเหตุ : เปล่ียนแปลง คร้ังที ่4 (หน้า 21) 13

(เปลี่ยนแปลงเปน็)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

60 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  - เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  - 498,000  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที ่ตก.ถ 1-0022  ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ัง เคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

บ.ห้วยม่วง - บ.แม่ตาวสันโรงเรียน   และปลอดภัย จ านวน 2 แห่ง มากยิง่ขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก

60 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  - เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  - 498,000 497,000 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที ่ตก.ถ 1-0022  ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ัง เคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

บ.ห้วยม่วง - บ.แม่ตาวสันโรงเรียน   และปลอดภัย จ านวน 3 แห่ง มากยิง่ขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก

เหตผุลและความจ าเปน็ : เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมใหม้คีวามปลอดภยัมากขึ้น โดยเพิม่พืน้ทีติ่ดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างและติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร

หมายเหตุ : เปล่ียนแปลง คร้ังที ่4 (หน้า 23) 14

(เปลี่ยนแปลงเปน็)

(แบบเดมิ)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

62 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  - เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง และติดต้ัง 500,000  -  - 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที ่ตก.ถ 1-0024  ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากห้วยแม่ปะ และปลอดภัย จ านวน 2 แห่ง มากยิง่ขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก

N 1846298  E 449155

62 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  - เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง และติดต้ัง 500,000  - 498,000 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที ่ตก.ถ 1-0024  ประชาชน ได้รับความสะดวก เคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากห้วยแม่ปะ และปลอดภัย จ านวน 3 แห่ง มากยิง่ขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก

เหตผุลและความจ าเปน็ : เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมใหม้คีวามปลอดภยัมากขึ้น โดยเพิม่พืน้ทีติ่ดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างและติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร

หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี (หน้า 104) 15

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)

(เปลี่ยนแปลงเปน็)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

46 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  - เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง 498,000  -  -  - จ านวนแห่ง  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที ่ตก.ถ 1-0027  ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

บ.แม่กึด๊สามท่า - บ.สันป่าไร่ และปลอดภัย จ านวน 1 แห่ง มากยิง่ขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก

46 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง  - เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟ้าแสงสวา่ง 498,000  - 481,000 500,000 จ านวนแห่ง  - ราษฎรทีใ่ช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที ่ตก.ถ 1-0027  ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

บ.แม่กึด๊สามท่า - บ.สันป่าไร่ และปลอดภัย จ านวน 3 แห่ง มากยิง่ขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก

เหตผุลและความจ าเปน็ : เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคมใหม้คีวามปลอดภยัมากขึ้น โดยเพิม่พืน้ทีติ่ดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างและติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร

หมายเหตุ : เพิม่เติม คร้ังที ่2 (หน้า 14) 16

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)

(เปลี่ยนแปลงเปน็)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็นผิวทาง  - เพือ่ใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกวา้ง 4.50 ม. 991,000  -  -  - จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.530 กม. งบ อบจ.ตาก ทีก่่อสร้าง มีถนนทีม่ัน่คง แข็งแรง

สายทาง หมู ่8 บ้านเด่นมะขาม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลตลุกกลางทุง่ เชือ่มโยง หมู ่4 หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

บ้านน้ ารึม  ต าบลน้ ารึม 2,385 ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวดัตาก

3 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพือ่ใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกวา้ง 4.50 ม. 991,000  - 496,000  - จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.785 กม. งบ อบจ.ตาก ทีก่่อสร้าง มีถนนทีม่ัน่คง แข็งแรง

สายทาง หมู ่8 บ้านเด่นมะขาม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลตลุกกลางทุง่ เชือ่มโยง หมู ่4 หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

บ้านน้ ารึม  ต าบลน้ ารึม 3,532.50 ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวดัตาก

เหตผุลและความจ าเปน็ : เพือ่สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีจ่ังหวัดตาก

หมายเหตุ : เพิม่เติม คร้ังที ่2 (หน้า 3) 17

วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)

(เปลี่ยนแปลงเปน็)

โครงการ





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็นผิวทาง  - เพือ่ใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกวา้ง 4.00 ม. 500,000  -  -  - จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.300 กม. งบ อบจ.ตาก ทีก่่อสร้าง มีถนนทีม่ัน่คง แข็งแรง

สายทาง หมู ่8 บ้านหนองแขม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลแม่ท้อ เชือ่ม หมู ่4 หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

บ้านปางสา ต าบลป่ามะม่วง 1,200 ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวดัตาก

6 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพือ่ใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกวา้ง 4.00 ม. 500,000  - 494,000  - จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.580 กม. งบ อบจ.ตาก ทีก่่อสร้าง มีถนนทีม่ัน่คง แข็งแรง

สายทาง หมู ่8 บ้านหนองแขม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลแม่ท้อ เชือ่ม หมู ่4 หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

บ้านปางสา ต าบลป่ามะม่วง 2,320 ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวดัตาก

เหตผุลและความจ าเปน็ : เพือ่สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาโครสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีจ่ังหวัดตาก

หมายเหตุ : เพิม่เติม คร้ังที ่2 (หน้า 3) 18

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)

(เปลี่ยนแปลงเปน็)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็นผิวทาง  - เพือ่ใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกวา้ง 5.00 ม. 498,000  -  -  - จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.235 กม. งบ อบจ.ตาก ทีก่่อสร้าง มีถนนทีม่ัน่คง แข็งแรง

สายทาง หมู ่6 บ้านหนองกระทุม่ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง เชือ่ม หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

ต าบลแม่สลิด อ าเภอบ้านตาก 1,175 ตร.ม.

จังหวดัตาก

9 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพือ่ใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกวา้ง 5.00 ม. 498,000  - 496,000  - จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.455 กม. งบ อบจ.ตาก ทีก่่อสร้าง มีถนนทีม่ัน่คง แข็งแรง

สายทาง หมู ่6 บ้านหนองกระทุม่ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลโป่งแดง อ าเภอเมือง เชือ่ม หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

หมู ่9 บ้านเด่นไม้ซุง ต าบลแม่สลิด 2,275 ตร.ม.

อ าเภอบ้านตาก จังหวดัตาก

เหตผุลและความจ าเปน็ : เพือ่สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาโครสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีจ่ังหวัดตาก

หมายเหตุ : เพิม่เติม คร้ังที ่2 (หน้า 4) 19

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)

(เปลี่ยนแปลงเปน็)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็นผิวทาง  - เพือ่ใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกวา้ง 5.00 ม. 492,000  -  -  - จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.245 กม. งบ อบจ.ตาก ทีก่่อสร้าง มีถนนทีม่ัน่คง แข็งแรง

สายทาง หมู ่9 บ้านลานขวาง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบวงัหิน เชือ่มโยง ต าบลน้ ารึม หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

อ าเภอเมือง จังหวดัตาก 1,225 ตร.ม.

12 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพือ่ใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกวา้ง 5.00 ม. 492,000  - 497,000  - จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.480 กม. งบ อบจ.ตาก ทีก่่อสร้าง มีถนนทีม่ัน่คง แข็งแรง

สายทาง หมู ่9 บ้านลานขวาง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบวงัหนิ เชื่อมโยง หมู ่4 บา้นน้ ารึม หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวดัตาก 2,400 ตร.ม.

เหตผุลและความจ าเปน็ : เพือ่สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาโครสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีจ่ังหวัดตาก

หมายเหตุ : เพิม่เติม คร้ังที ่2 (หน้า 5) 20

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)

(เปลี่ยนแปลงเปน็)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็นผิวทาง  - เพือ่ใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกวา้ง 8.00 ม. 493,000  -  -  - จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู ่5 และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.150 กม. งบ อบจ.ตาก ทีก่่อสร้าง มีถนนทีม่ัน่คง แข็งแรง

บ้านหนองร่ม ต าบลวงัประจบ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เชือ่มโยง ต าบลตลุกกลางทุง่ หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

อ าเภอเมือง จังหวดัตาก 1,200 ตร.ม.

14 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพือ่ใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกวา้ง 8.00 ม. 493,000  - 491,000  - จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.290 กม. งบ อบจ.ตาก ทีก่่อสร้าง มีถนนทีม่ัน่คง แข็งแรง

สายทาง หมู ่5 บ้านหนองร่ม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลวงัประจบ เชือ่ม หมู ่5 หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

บ้านไผ่สีซอ ต าบลตลุกกลางทุง่ 2,320 ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวดัตาก

เหตผุลและความจ าเปน็ : เพือ่สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาโครสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีจ่ังหวัดตาก

หมายเหตุ : เพิม่เติม คร้ังที ่2 (หน้า 5) 21

(แบบเดมิ)

(เปลี่ยนแปลงเปน็)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็นผิวทาง  - เพือ่ใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกวา้ง 5.00 ม. 491,000  -  -  - จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู ่8 และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.235 กม. งบ อบจ.ตาก ทีก่่อสร้าง มีถนนทีม่ัน่คง แข็งแรง

บ้านหนองเสือ ต าบลวงัประจบ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อ าเภอเมือง จังหวดัตาก หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

เชือ่ม ต าบลหนองหญ้าปล้อง 1,175 ตร.ม.

อ าเภอบ้านด่านลานหอย

จังหวดัสุโขทัย

15 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพือ่ใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกวา้ง 5.00 ม. 491,000  - 499,000  - จ านวนพืน้ที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.455 กม. งบ อบจ.ตาก ทีก่่อสร้าง มีถนนทีม่ัน่คง แข็งแรง

สายทาง หมู ่8 บ้านหนองเสือ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลวงัประจบ อ าเภอเมือง หรือรวมพืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

จังหวดัตาก เชือ่ม หมู ่8 2,275 ตร.ม.

บา้นคลองเจริญ ต าบลหนองหญา้ปล้อง

อ าเภอบ้านด่านลานหอย

จังหวดัสุโขทัย

เหตผุลและความจ าเปน็ : เพือ่สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาโครสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีจ่ังหวัดตาก

หมายเหตุ : เพิม่เติม คร้ังที ่2 (หน้า 6) 22

(เปลี่ยนแปลงเปน็)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

60 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพือ่แก้ปัญหาการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 838,000  -  -  - จ านวนแห่ง สามารถแกป้ญัหาการระบายน้ า ส านักการช่าง

สายทางที ่ ตก.ถ 1-0018 ให้ราษฎรใช้ใน การสัญจร และ คสล. ท้องกวา้ง 0.30 เมตร งบ อบจ.ตาก ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับความ

บ.คีรีน้อย - บ.ทรัพยอ์นันต์  ขนส่ง พืชผลทางการเกษตร ปากกวา้ง 1.50 เมตร สะดวก  และมีความปลอดภยั

อ.พบพระ จ.ตาก ได้รับความสะดวก และรวดเร็วขึน้ ลึก 0.60 ม. ยาว 780 เมตร ในชีวติและทรัพยสิ์นมากยิง่ขึน้

พร้อมวางท่อ คสล. 

จ านวน 1 แห่ง

60 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพือ่แก้ปัญหาการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า  -  - 800,000  - จ านวนแห่ง สามารถแกป้ญัหาการระบายน้ า ส านักการช่าง

สายทางที ่ ตก.ถ 1-0018 ให้ราษฎรใช้ใน การสัญจร และ คสล. ท้องกวา้ง 0.30 เมตร ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับความ

บ.คีรีน้อย - บ.ทรัพยอ์นันต์  ขนส่ง พืชผลทางการเกษตร ปากกวา้ง 1.50 เมตร สะดวก  และมีความปลอดภยั

อ.พบพระ จ.ตาก ได้รับความสะดวก และรวดเร็วขึน้ ลึก 0.60 ม. ยาว 725 เมตร ในชีวติและทรัพยสิ์นมากยิง่ขึน้

พร้อมวางท่อ คสล. 

จ านวน 1 แห่ง

เหตผุลและความจ าเปน็ :

หมายเหตุ : เพิม่เติม คร้ังที ่2 (หน้า 18) 23

เพือ่พัฒนา ปรับปรุง  ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ถนนทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)

(เปลี่ยนแปลงเปน็)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

24 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน   - เพือ่สนับสนุนการผลิตน้ าประปา  - ปรับปรุงระบบประปา  - 500,000  -  - จ านวนแห่ง   - ลดปัญหาความเดือนร้อน ส านักการช่าง

พร้อมเดินท่อส่งน้ า ในพืน้ที ่ม.7, สะอาด ในพืน้ที ่และแหล่งเก็บน้ า หมูบ่้าน พร้อมเดินท่อส่งน้ า ให้ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ

ม.9 บ.แม่ยะ ต.เกาะตะเภา เพือ่การอุปโภค - บริโภค และช่วย และก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 

อ.บ้านตาก จ.ตาก ลดปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชน คสล. Ø 0.80 ม. 

ในพืน้ทีต่ าบลเกาะตะเภา และ จ านวน 45 ท่อน พร้อมบ่อพัก

พืน้ที ่ม. 2 บ.ป่ายางเหนือ จ านวน 3 ชุด 

ต.ยา่นรี อ.สามเงา จ.ตาก

24 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน   - เพือ่สนับสนุนการผลิตน้ าประปา  - ปรับปรุงระบบประปา  - 500,000  - จ านวนแห่ง   - ลดปัญหาความเดือนร้อน ส านักการช่าง

พร้อมเดินท่อส่งน้ า ในพืน้ที ่ม.7, สะอาด ในพืน้ที ่และแหล่งเก็บน้ า หมูบ่้าน พร้อมเดินท่อส่งน้ า ให้ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ

ม.9 บ.แม่ยะ ต.เกาะตะเภา เพือ่การอุปโภค - บริโภค และช่วย และก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 

อ.บ้านตาก จ.ตาก ลดปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชน คสล. Ø 0.80 ม. 

ในพืน้ทีต่ าบลเกาะตะเภา และ จ านวน 45 ท่อน พร้อมบ่อพัก

พืน้ที ่ม. 2 บ.ป่ายางเหนือ จ านวน 3 ชุด 

ต.ยา่นรี อ.สามเงา จ.ตาก  - เชือ่มต่อเดินท่อระบบส่งน้ า 100,000

เหตผุลและความจ าเปน็ : เพือ่สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาโครสร้างพืน้ฐานในพืน้ทีจ่ังหวัดตาก

หมายเหตุ : แก้ไข คร้ังที ่2 (หน้า 16) 24

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(เปลี่ยนแปลงเปน็)

(แบบเดมิ)





แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่  (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

17 โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่ม 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับ กองการ

เครือขา่ยวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ ศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมของ
กลุ่ม

ศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรม งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูน ศึกษาฯ

จงัหวัดตาก ชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก กลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดตาก (ป ี2560 : ไม่น้อยกว่า ความรู้ด้านวัฒนธรรม

2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรม จ านวน 100 คน ต่อปี  300,000) ร้อยละ 80 2. กลุ่มชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันได้

และจารีตประเพณีของแต่ละกลุ่ม ของเป้าหมาย บนพื้นฐานความแตกต่างด้าน

ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม

17 โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ 1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา  - จัดฝึกอบรมให้ความรู้และเพิ่ม 500,000 780,000 780,000 780,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 1. เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับ กองการ

เครือขา่ยวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ ศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมของ
กลุ่ม

ศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรม งบ อบจ.ตาก ฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูน ศึกษาฯ

จงัหวัดตาก ชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก กลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดตาก (ป ี2560 : ไม่น้อยกว่า ความรู้ด้านวัฒนธรรม

2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรม จ านวน 140 คน  300,000) ร้อยละ 80 2. กลุ่มชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันได้

และจารีตประเพณีของแต่ละกลุ่ม ของเป้าหมาย บนพื้นฐานความแตกต่างด้าน

ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม

เหตุผลและความจ าเป็น : เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายต้องการที่จะเขา้ร่วมฝึกอบรมเพิ่มมากขึน้ จงึจ าเป็นต้องก าหนดกลุ่มเป้าหมาย กจิกรรมและงบประมาณ เพิ่มขึน้ 
ให้สอดคล้องกนักบัการจดัโครงการดังกล่าว

หมายเหตุ : แผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(หนา้ 125) 25

2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
2. ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(เปลี่ยนแปลงเป็น)

โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)





แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่คาดวา่ หน่วยงาน

ที่  (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

1 โครงการจดังานฤดูหนาว 1. เพื่อส่งเสริมและรักษาจารีต  - จัดกิจกรรมการจัดแสดง  - 300,000  -  - จ านวน 1. ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น กองการ

"อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ประเพณี และวัฒนธรรมอนัดีงาม สาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม กจิกรรม ของจงัหวัดตาก ได้รับการ ศึกษาฯ

คร้ังที่ 2 ของทอ้งถิ่น ท้องถิ่นของจังหวัดตาก เผยแพร่และสืบสานไว้

2. เพื่อการจดัแสดงสาธิตเกี่ยวกบั 2. ประชาชนได้จดัการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ภมูปิญัญา สาธิตเกี่ยวกบัศิลปวัฒนธรรม

ชาวบา้นของชมุชนต่างๆ และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

1 โครงการจดังานฤดูหนาว 1. เพื่อส่งเสริมและรักษาจารีต  - จัดกิจกรรมการจัดแสดง  - 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1. ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น กองการ

"อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ประเพณี และวัฒนธรรมอนัดีงาม สาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม กจิกรรม ของจงัหวัดตาก ได้รับการ ศึกษาฯ

ของทอ้งถิ่น ท้องถิ่นของจังหวัดตาก เผยแพร่และสืบสานไว้

2. เพื่อการจดัแสดงสาธิตเกี่ยวกบั 2. ประชาชนได้จดัการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ภมูปิญัญา สาธิตเกี่ยวกบัศิลปวัฒนธรรม

ชาวบา้นของชมุชนต่างๆ และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น

เหตุผลและความจ าเป็น : เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการให้จดัโครงการจดังานฤดูหนาว"อุ่นไอรัก คลายความหนาว" 

หมายเหตุ : เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 (หนา้ 2) 26

โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหาร  - เพือ่ให้การจัดการเลือกต้ัง  - จัดการเลือกต้ังผู้บริหาร และ 35,000,000 35,000,000 200,000 200,000 จ านวนผู้มีสิทธิ  - องค์การบริหารส่วนจงัหวดัตาก กองกิจการ

และสภาชิกสภาองค์การบริหาร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก เลือกต้ังมาใช้ มีผู้บริหารและสมาชิกสภา สภาฯ

ส่วนจังหวดัตาก บริหารส่วนจังหวดัตากเป็นไปตาม จังหวดัตาก (ปี 2560 = สิทธเิลือกต้ัง องค์การบริหารส่วนจงัหวดัตาก 

ทีร่ะเบียบกฎหมายก าหนด   100,000) ไม่น้อยกวา่ ครบตามจ านวนทีก่ฎหมาย

ร้อยละ 70 ก าหนด

9 โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหาร  - เพือ่ให้การจัดการเลือกต้ัง  - จัดการเลือกต้ังผู้บริหาร และ 35,000,000 35,000,000 35,000,000 200,000 จ านวนผู้มีสิทธิ  - องค์การบริหารส่วนจงัหวดัตาก กองกิจการ

และสภาชิกสภาองค์การบริหาร ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก เลือกต้ังมาใช้ มีผู้บริหารและสมาชิกสภา สภาฯ

ส่วนจังหวดัตาก บริหารส่วนจังหวดัตากเป็นไปตาม จังหวดัตาก (ปี 2560 = สิทธเิลือกต้ัง องค์การบริหารส่วนจงัหวดัตาก 

ทีร่ะเบียบกฎหมายก าหนด   100,000) ไม่น้อยกวา่ ครบตามจ านวนทีก่ฎหมาย

ร้อยละ 70 ก าหนด

เหตผุลและความจ าเปน็ : คาดว่าจะมกีารเลือกต้ังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ : เปล่ียนแปลง คร้ังที ่4 (หน้า 63) 27

(แบบเดมิ)

(เปลี่ยนแปลงเปน็)

3. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ ีการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 1.เพือ่ให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ  - ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 2,375,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนผู้เข้า 1. ผู้น าท้องที่/ท้องถิน่ได้รับ ส านักปลัดฯ

ผู้น าท้องที่/ท้องถิน่ ผู้น าชุมชน บทบาทหน้าทีข่องผู้น าท้องที่/ เกีย่วกับระเบียบกฎหมาย งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ร่วมฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ

กลุ่มพลังมวลชน องค์กรต่างๆ ท้องถิน่ฯลฯ เชิงบูรณาการ ทีเ่กีย่วข้อง ให้กับผู้น าท้องที่/ (ปี 2560 = ไม่น้อยกวา่ ระเบียบกฎหมายบทบาทหน้าที่

และประชาชน 2.เพือ่สร้างความเข้มแข็งสมาน ท้องถิน่ ฯลฯ 2,600,000) ร้อยละ 80 ของผู้น าท้องถิน่/ท้องถิน่ในการ

สามัคคี และพัฒนาศักยภาพ จ านวน 4,600 คน ต่อปี ของเป้าหมาย น าไปใช้พัฒนาท้องทีข่องตนเอง

ให้กับผู้น าท้องที่/ท้องถิน่ฯลฯ ได้มากขึน้

ในจังหวดัตาก 2. เป็นการเสริมสร้างศักยภาพ

3.เพือ่เสริมสร้างเครือข่ายให้กับ ความสมานสามัคคีของผู้น า

ผู้น าได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ ท้องที/่ท้องถิน่ในการบริหาร

ความรู้ในการบริหารจัดการ จัดการมากขึน้

ท้องถิน่/ท้องที ่ในด้านต่างๆ 3.เป็นการสร้างเสริมการมี

4.เพือ่เสริมสร้างความเข้าใจด้าน ส่วนร่วมและเครือข่ายสัมพันธ์

ระเบียบกฎหมายต่างๆ และเตรียม ทีดี่ความเข้มแข็งระหวา่งองค์กร

รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปกครองท้องถิน่และชุมชน

5.เพือ่จัดเวทีแลกเปล่ียนองค์ 4.ผู้น ามีทักษะในการปฏิบัติงาน

ความรู้ระหวา่งผู้น าท้องถิน่/ท้องที ่ และน าความรู้ทีไ่ด้รับไปพัฒนา

ฯลฯ องค์กร

28

3.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ 1.เพือ่ให้ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ  - ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 2,375,000 3,000,000 3,500,000 3,500,000 จ านวนผู้เข้า 1. ผู้น าท้องที่/ท้องถิน่ได้รับ ส านักปลัดฯ

ผู้น าท้องที่/ท้องถิน่ ผู้น าชุมชน บทบาทหน้าทีข่องผู้น าท้องที่/ เกีย่วกับระเบียบกฎหมาย งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ร่วมฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ

กลุ่มพลังมวลชน องค์กรต่างๆ ท้องถิน่ฯลฯ เชิงบูรณาการ ทีเ่กีย่วข้อง ให้กับผู้น าท้องที่/ (ปี 2560 = ไม่น้อยกวา่ ระเบียบกฎหมายบทบาทหน้าที่

และประชาชน 2.เพือ่สร้างความเข้มแข็งสมาน ท้องถิน่ ฯลฯ 2,600,000) ร้อยละ 80 ของผู้น าท้องถิน่/ท้องถิน่ในการ

สามัคคี และพัฒนาศักยภาพ จ านวน 4,600 คน ต่อปี ของเป้าหมาย น าไปใช้พัฒนาท้องทีข่องตนเอง

ให้กับผู้น าท้องที่/ท้องถิน่ฯลฯ ได้มากขึน้

ในจังหวดัตาก 2. เป็นการเสริมสร้างศักยภาพ

3.เพือ่เสริมสร้างเครือข่ายให้กับ ความสมานสามัคคีของผู้น า

ผู้น าได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ ท้องที/่ท้องถิน่ในการบริหาร

ความรู้ในการบริหารจัดการ จัดการมากขึน้

ท้องถิน่/ท้องที ่ในด้านต่างๆ 3.เป็นการสร้างเสริมการมี

4.เพือ่เสริมสร้างความเข้าใจด้าน ส่วนร่วมและเครือข่ายสัมพันธ์

ระเบียบกฎหมายต่างๆ และเตรียม ทีดี่ความเข้มแข็งระหวา่งองค์กร

รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปกครองท้องถิน่และชุมชน

5.เพือ่จัดเวทีแลกเปล่ียนองค์ 4.ผู้น ามีทักษะในการปฏิบัติงาน

ความรู้ระหวา่งผู้น าท้องถิน่/ท้องที ่ และน าความรู้ทีไ่ด้รับไปพัฒนา

ฯลฯ องค์กร

เหตผุลและความจ าเปน็ : เนื่องจากลักษณะกจิกรรมเปล่ียนแปลง จึงจ าเป็นต้องก าหนดงบประมาณเพิม่ขึ้น ใหส้อดคล้องกนักบัการจัดโครงการฯ ดังกล่าว

หมายเหตุ : เปล่ียนแปลง คร้ังที ่4 (หน้า 67) 29

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(เปลี่ยนแปลงเปน็)





แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณศาลสมเด็จ  - เพื่อปรับปรุงลานแอสฟลัทติ์ก  - ปรับปรุงลานแอสฟลัทติ์ก  - 600,000  -  - จ านวนพื้นที่  - ลานแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ส านักการช่าง

พระเจ้าตากสินมหาราช คอนกรีต บริเวณศาลสมเด็จ คอนกรีต รวมพื้นที่ด าเนินการ ด าเนินการ ได้รับการปรับปรุงใหอ้ยูใ่น

พระเจ้าตากสินมหาราช ที่ได้รับ ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม. สภาพดี ใช้ในการจัดกิจกรรม

ความเสียหาย เปน็หลุม เปน็บอ่ ในการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

ใหอ้ยูใ่นสภาพดี ต่างๆ

1 ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณศาลสมเด็จ  - เพื่อปรับปรุงลานแอสฟลัทติ์ก  - ปรับปรุงลานคอนกรีต  - 600,000  -  - จ านวนพื้นที่  - ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ส านักการช่าง

พระเจ้าตากสินมหาราช คอนกรีต บริเวณศาลสมเด็จ เสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. ด าเนินการ ได้รับการปรับปรุงใหอ้ยูใ่น

พระเจ้าตากสินมหาราช ที่ได้รับ รวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า สภาพดี ใช้ในการจัดกิจกรรม

ความเสียหาย เปน็หลุม เปน็บอ่ 1,250 ตร.ม. ในการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

ใหอ้ยูใ่นสภาพดี โดยปรับปรุง ต่างๆ

เปน็ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

เหตผุลและความจ าเป็น : เนือ่งจากปรับปรุงลานเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่มีความคุ้มค่าในการขนยา้ยเคร่ืองจกัรกลเพื่อด าเนินการ จงึไม่มีผู้รับจา้งมายื่นเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ : เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 (หน้า 26) 30

4. ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริมการท่องเทีย่วและกีฬา 
4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดมิ)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - เพื่อรองรับการใหบ้ริการแก่  - ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา 1,500,000  -  -  - จ านวนแหง่  - เยาวชน ประชาชน จ.ตาก กองการ

โรงพลศึกษา 1000 ที่นั่ง ผู้มาใช้บริการสนามกีฬาและรองรับ พร้อมระบบรางระบายน้ า งบ อบจ.ตาก ได้มีสนามแข่งขันกีฬาที่มี ศึกษาฯ

การแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ พื้นสนาม และทาสีอาคาร มาตรฐานสามารถรองรับการ

โรงพลศึกษา 1000 ที่นั่ง จัดการแข่งขันในกีฬาระดับ

จ านวน 1 แหง่ ต่างๆ

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - เพื่อรองรับการใหบ้ริการแก่  - ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา 1,500,000  - 1,000,000 1,000,000 จ านวนแหง่  - เยาวชน ประชาชน จ.ตาก กองการ

โรงพลศึกษา 1000 ที่นั่ง ผู้มาใช้บริการสนามกีฬาและรองรับ พร้อมระบบรางระบายน้ า งบ อบจ.ตาก ได้มีสนามแข่งขันกีฬาที่มี ศึกษาฯ

การแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ พื้นสนาม และทาสีอาคาร มาตรฐานสามารถรองรับการ

โรงพลศึกษา 1000 ที่นั่ง จัดการแข่งขันในกีฬาระดับ

จ านวน 1 แหง่ ต่างๆ

 - ซ่อมแซมหอ้งน้ า 

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 

ซ่อมแซมอัฒจันทร์ที่น่ัง 

ทาสีภายในอาคาร

ฯลฯ

โรงพลศึกษา 1000 ที่น่ัง 

จ านวน 1 แหง่

เหตผุลและความจ าเป็น : เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมโรงพลศึกษา 1000 ที่นัง่ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน รองรับการให้บริการแก ่ผู้มาใช้บริการสนามกฬีา และการแขง่ขนักฬีาในระดับต่างๆ 

หมายเหตุ : แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีป ี(หน้า 104) 31

(เปลีย่นแปลงเป็น)

(แบบเดมิ)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา





แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1. เพื่อแก้ไขปญัหาขยะมูลฝอย 1. การจัดประชุมฯ และการ 300,000 300,000 300,000 300,000  จ านวนคร้ัง  -  มีการจัดการศูนย์ก าจัด กองแผนและ

รวมและของเสียอันตรายชุมชน ในจังหวัดตาก ติดตามผลความก้าวหน้าของ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ในการประชุม ขยะมูลฝอยรวม และของเสีย งบประมาณ

2. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ โครงการ จ านวน 1 คร้ัง ต่อปี (2560 : 650,000) อันตรายชุมชนที่ถูกวิธี

มูลฝอยรวมและของเสียอันตราย 2. การจ้างเหมาก าจัดของเสีย จ านวนคร้ัง

ชุมชน และอันตราย จ านวน 2 คร้ัง จ้างเหมาก าจัด

ต่อปี ของเสียฯ

1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 1. เพื่อแก้ไขปญัหาขยะมูลฝอย 1. การจัดประชุมฯ และการ 300,000 400,000 400,000 400,000  จ านวนคร้ัง  -  มีการจัดการศูนย์ก าจัด กองแผนและ

รวมและของเสียอันตรายชุมชน ในจังหวัดตาก ติดตามผลความก้าวหน้าของ งบ อบจ.ตาก ในการประชุม ขยะมูลฝอยรวม และของเสีย งบประมาณ

2. สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ โครงการ จ านวน 1 คร้ัง ต่อปี (2560 : 650,000) อันตรายชุมชนที่ถูกวิธี

มูลฝอยรวมและของเสียอันตราย 2. การจ้างเหมาก าจัดของเสีย จ านวนคร้ัง

ชุมชน และอันตราย จ านวน 2 คร้ัง จ้างเหมาก าจัด

ต่อปี ของเสียฯ

เหตผุลและความจ าเป็น : เนือ่งจากได้รับปริมาณของเสียอนัตรายเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการจดัเกบ็ของเสียอนัตรายจากชุมชน ในคร้ังที่ 2/2562
และงบประมาณเพียงพอในการเบิกจา่ย

หมายเหตุ : แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีป ี(หน้า 166) 32

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

(แบบเดมิ)

(เปลีย่นแปลงเป็น)

5.1 แผนงานการเกษตร

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา





แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการผลิตส่ือรณรงค์ด้านการ 1. เพื่อผลิตส่ือรณรงค์ด้านการ  - จัดท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ - 200,000 200,000 200,000 จ านวนฉบบั 1. มีส่ือรณรงค์ด้านการ กองแผนและ

จัดการขยะ จัดการขยะ จ านวน 10,000 ฉบบั จัดการขยะ งบประมาณ

2. เพื่อท าใหป้ริมาณขยะมูลฝอย 2. ปริมาณขยะมูลฝอย

ลดลงต้ังแต่ต้นทาง ลดลงต้ังแต่ต้นทาง

2 โครงการผลิตส่ือรณรงค์ด้านการ 1. เพื่อผลิตส่ือรณรงค์ด้านการ  - จัดท าแผ่นพับ โปสเตอร์ - 200,000 200,000 200,000 จ านวนฉบบั 1. มีส่ือรณรงค์ด้านการ กองแผนและ

จัดการขยะ จัดการขยะ สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ จัดการขยะ งบประมาณ

2. เพื่อท าใหป้ริมาณขยะมูลฝอย เรือ่งขยะ 2. ปริมาณขยะมูลฝอย

ลดลงต้ังแต่ต้นทาง จ านวน 10,000 ฉบบั ลดลงต้ังแต่ต้นทาง

เหตผุลและความจ าเป็น : เพื่อให้การบริหารโครงการมีความชัดเจนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกดิความคุ้มค่า

หมายเหตุ : เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 (หน้า 27) 33

(เปลีย่นแปลงเป็น)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดมิ)





แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการอุดหนุนส่ือการเรียน 1. เพือ่ใช้เป็นส่ือการเรียน  - สนับสนุนส่ือการเรียน 19,689,750 จ านวนโรงเรียน 1. โรงเรียนมีส่ือการเรียน กองการ หน่วยงาน

การสอน ให้แก่หน่วยงาน การสอนของสถานศึกษาในการ การสอนให้กับหน่วยงาน งบ อบจ.ตาก ที่ได้รับการ การสอน ทีเ่พียงพอในการ ศึกษาฯ ราชการ

ราชการ องค์กรปกครองส่วน จัดการเรียนการสอนให้แก่ ราชการ องค์กรปกครองส่วน อุดหนุน จัดการเรียนการสอน อปท.

ท้องถิน่ และสถานศึกษาภายใน นักเรียนในจังหวดัตาก ท้องถิน่ และสถานศึกษา ร้อยละ 80 ให้แก่นักเรียนในจังหวดัตาก สถานศึกษา

จังหวดัตาก 2. เพือ่เพิม่พูนทักษะด้านต่างๆ ภายในจังหวดัตาก 2. ผู้เรียนมีความรู้ในทักษะ ในจงัหวดัตาก

ให้แก่นักเรียนในจังหวดัตาก จ านวน 114 แห่ง ด้านต่างๆ

3. เพือ่ให้มีอุปกรณ์การเรียน  - อุดหนุนส่ือการเรียน  - 26,600,000  -  - 3. มีอุปกรณ์การเรียน

การสอนอยา่งเพียงพอ การสอนให้กับหน่วยงาน การสอนอยา่งเพียงพอ

และทัว่ถึง ราชการ องค์กรปกครองส่วน และทัว่ถึง

ท้องถิน่ และสถานศึกษา

ภายในจังหวดัตาก 

จ านวน 123 แห่ง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่6)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

2. ยทุธศาสตร์ดา้นสง่เสริมคุณภาพชวีิต
2.1 แผนงานการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)





แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการอุดหนุนส่ือการเรียน 1. เพือ่ใช้เป็นส่ือการเรียน  - สนับสนุนส่ือการเรียน 19,689,750 จ านวนโรงเรียน 1. โรงเรียนมีส่ือการเรียน กองการ หน่วยงาน

การสอน ให้แก่หน่วยงาน การสอนของสถานศึกษาในการ การสอนให้กับหน่วยงาน งบ อบจ.ตาก ที่ได้รับการ การสอน ทีเ่พียงพอในการ ศึกษาฯ ราชการ

ราชการ องค์กรปกครองส่วน จัดการเรียนการสอนให้แก่ ราชการ องค์กรปกครองส่วน อุดหนุน จัดการเรียนการสอน อปท.

ท้องถิน่ และสถานศึกษาภายใน นักเรียนในจังหวดัตาก ท้องถิน่ และสถานศึกษา ร้อยละ 80 ให้แก่นักเรียนในจังหวดัตาก สถานศึกษา

จังหวดัตาก 2. เพือ่เพิม่พูนทักษะด้านต่างๆ ภายในจังหวดัตาก 2. ผู้เรียนมีความรู้ในทักษะ ในจงัหวดัตาก

ให้แก่นักเรียนในจังหวดัตาก จ านวน 114 แห่ง ด้านต่างๆ

3. เพือ่ให้มีอุปกรณ์การเรียน  - อุดหนุนส่ือการเรียน  - 26,600,000  -  - 3. มีอุปกรณ์การเรียน

การสอนอยา่งเพียงพอ การสอนให้กับหน่วยงาน การสอนอยา่งเพียงพอ

และทัว่ถึง ราชการ องค์กรปกครองส่วน และทัว่ถึง

ท้องถิน่ และสถานศึกษา

ภายในจังหวดัตาก 

จ านวน 123 แห่ง

 - อุดหนุนสือ่การเรียน  -  - 23,470,000  -

การสอนให้กับหน่วยงาน

ราชการ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน และสถานศึกษา

ภายในจังหวัดตาก 

จ านวน 119 แห่ง

เหตผุลและความจ าเปน็ : เนื่องจากได้รับหนังสือร้องขอจากสถานศึกษาภายในจังหวัดตากใหอ้ดุหนุนส่ือการเรียนการสอน จึงก าหนดเป้าหมาย และงบประมาณ ใหส้อดคล้องกบัหนังสือดังกล่าว
เพือ่ใหโ้รงเรียนมส่ืีอการเรียนการสอนทีเ่พียงพอในการจัดการเรียนการสอนใหแ้กน่ักเรียนในจังหวัดตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(เปลี่ยนแปลงเปน็)





แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการจัดงานตากสิน 1. เพือ่เทิดพระเกยีรติสมเด็จ  - อุดหนุนจังหวดัตาก 2,000,000 2,000,000  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ได้เทิดพระเกยีรติสมเด็จ กองการ จังหวดัตาก

มหาราชานุสรณ์ จังหวดัตาก พระเจา้ตากสินมหาราช และ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน งบ อบจ.ตาก กิจกรรม พระเจา้ตากสินมหาราช และ ศึกษาฯ

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ สืบสานประเพณีการจดังาน ตากสินมหาราชาราชานุสรณ์ (ปี 2560 = ไม่น้อยกวา่ ประเพณี การจดังาน

ตากสินมหาราชานุสรณ์ที่มีมา จังหวดัตาก 2,000,000) ร้อยละ 80 ตากสินมหาราชานุสรณ์ ได้รับ

แต่อดีตถงึปจัจบุนั ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของเป้าหมาย การสืบสานสู่ชนรุ่นหลัง

๒. เพือ่ใหห้น่วยงานต่างๆ 20,000 คน ต่อปี ๒.หน่วยงานต่างๆ เกดิจติ

ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ส านึกในการอนุรักษสื์บสาน

เขา้มามีส่วนร่วมในการจดังาน ศิลปวฒันธรรม ประเพณี 

และอนุรักษสื์บสานประเพณี อนัดีงามใหค้งอยูคู่่เปน็

ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี เอกลักษณ์ของชาว

และภูมิปัญญาท้องถิ่นจงัหวดัตาก จงัหวดัตาก

36

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)

2. ยทุธศาสตร์ดา้นสง่เสริมคุณภาพชวีิต





แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการจัดงานตากสิน 1. เพือ่เทิดพระเกยีรติสมเด็จ  - อุดหนุนจังหวดัตาก 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ได้เทิดพระเกยีรติสมเด็จ กองการ จังหวดัตาก

มหาราชานุสรณ์ จังหวดัตาก พระเจา้ตากสินมหาราช และ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน งบ อบจ.ตาก กิจกรรม พระเจา้ตากสินมหาราช และ ศึกษาฯ

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2-๒๕๖3 สืบสานประเพณีการจดังาน ตากสินมหาราชาราชานุสรณ์ (ปี 2560 = ไม่น้อยกวา่ ประเพณี การจดังาน

ตากสินมหาราชานุสรณ์ที่มีมา จังหวดัตาก 2,000,000) ร้อยละ 80 ตากสินมหาราชานุสรณ์ ได้รับ

แต่อดีตถงึปจัจบุนั ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของเป้าหมาย การสืบสานสู่ชนรุ่นหลัง

๒. เพือ่ใหห้น่วยงานต่างๆ 20,000 คน ต่อปี ๒.หน่วยงานต่างๆ เกดิจติ

ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ส านึกในการอนุรักษสื์บสาน

เขา้มามีส่วนร่วมในการจดังาน ศิลปวฒันธรรม ประเพณี 

และอนุรักษสื์บสานประเพณี อนัดีงามใหค้งอยูคู่่เปน็

ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี เอกลักษณ์ของชาว

และภูมิปัญญาท้องถิ่นจงัหวดัตาก จงัหวดัตาก

เหตผุลและความจ าเปน็ : เพือ่อดุหนุนจังหวัดตากในการจัดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ฯ ซ่ึงเป็นกจิกรรมภาพรวมของจังหวัด และสืบสานประเพณีทีม่มีาแต่อดีตถึงปัจจุบัน
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(เปลี่ยนแปลงเปน็)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา





แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการอุดหนุนการจัดงาน 1. เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  - อุดหนุนการจัดงาน 150,000 150,000  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ประชาชน ผู้ประกอบการ กองแผนและ ที่ท าการปกครอง

วนัเกษตรพบพระ แหล่งผลิตผลผลิตทางการ วนัเกษตรพบพระ งบ อบจ.ตาก กิจกรรม ได้ทราบถึงแหล่งผลิตผลผลิต งบประมาณ อ าเภอพบพระ

เกษตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกวา่ ทางการเกษตรมากขึน้ 

2. ส่งเสริมด้านการตลาดแก่ จ านวน 2,000 คน ต่อปี ร้อยละ 80 2. เกษตรกรมีแหล่งจ าหน่าย

เกษตรกร ของเป้าหมาย ผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น 

3. เพือ่เผยแพร่ความรู้ทาง และสามารถตกลงราคา

วชิาการแผนใหม่และเทคโนโลยี ซ้ือขายได้โดยตรงกับผู้บริโภค 

สมัยใหม่สู่เกษตรกร นักธรุกิจ ผู้ประกอบการ

1 โครงการอุดหนุนการจัดงาน 1. เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  - อุดหนุนการจัดงาน 150,000 150,000 150,000  - จ านวนผู้เข้าร่วม 1. ประชาชน ผู้ประกอบการ กองแผนและ ที่ท าการปกครอง

วนัเกษตรพบพระ แหล่งผลิตผลผลิตทางการ วนัเกษตรพบพระ งบ อบจ.ตาก กิจกรรม ได้ทราบถึงแหล่งผลิตผลผลิต งบประมาณ อ าเภอพบพระ

เกษตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกวา่ ทางการเกษตรมากขึน้ 

2. ส่งเสริมด้านการตลาดแก่ จ านวน 2,000 คน ต่อปี ร้อยละ 80 2. เกษตรกรมีแหล่งจ าหน่าย

เกษตรกร ของเป้าหมาย ผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น 

3. เพือ่เผยแพร่ความรู้ทาง และสามารถตกลงราคา

วชิาการแผนใหม่และเทคโนโลยี ซ้ือขายได้โดยตรงกับผู้บริโภค 

สมัยใหม่สู่เกษตรกร นักธรุกิจ ผู้ประกอบการ

อกีทัง้ยังเป็นการส่งเสริมด้านการตลาด และเผยแพร่ความรู้ใหเ้กษตรกร
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2. ยทุธศาสตร์ดา้นสง่เสริมคุณภาพชวีิต
2.3 แผนงานการเกษตร

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

เหตผุลและความจ าเปน็ :

(เปลี่ยนแปลงเปน็)

(แบบเดมิ)

เนื่องจากได้รับหนังสือร้องขอจากทีท่ าการปกครองอ าเภอพบพระใหอ้ดุหนุนการจัดงานวันเกษตรพบพระ เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตผลทางการเกษตร





แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการลอยกระทงสาย 1. เพือ่สืบสานวฒันธรรม  - อุดหนุนเทศบาลเมืองตาก 4,000,000 4,000,000  -  - จ านวน 1. ประเพณีลอยกระทงสาย กองแผนและ เทศบาล

ไหลประทีปพันดวง ประเพณีอันดีงามของท้องถิน่ จดังานประเพณีลอยกระทงสาย งบ อบจ.ตาก นักท่องเทีย่ว ยงัคงอยูแ่ละประชาชนรู้ซ้ึง งบประมาณ เมืองตาก

ให้คงอยูสื่บไป ไหลประทีปพันดวง  นักท่องเที่ยว (ปี 2560 : ไม่น้อยกวา่ ถึงคุณค่าวฒันธรรมและ

2. เพือ่ให้นักท่องเทีย่วมา จ านวน 20,000 คน ต่อปี 4,000,000) ร้อยละ 80 ประเพณีอันดีงาม

ท่องเที่ยวจังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น ของเป้าหมาย 2. มีนักท่องเทีย่วมาท่องเทีย่ว

3. เพือ่สร้างรายได้ให้แก่ จังหวดัตากเพิม่มากขึน้ 

ประชาชนในจังหวดัตาก 3. ประชาชนมีรายได้จาก

การท่องเทีย่ว เพิม่มากขึน้

1 โครงการจัดงานประเพณี 1. เพือ่สืบสานวฒันธรรม  - อุดหนุนเทศบาลเมืองตาก 4,000,000 4,000,000 4,000,000  - จ านวน 1. ประเพณีลอยกระทงสาย กองแผนและ เทศบาล

ลอยกระทงสายไหลประทีป ประเพณีอันดีงามของท้องถิน่ จดังานประเพณีลอยกระทงสาย งบ อบจ.ตาก นักท่องเทีย่ว ยงัคงอยูแ่ละประชาชนรู้ซ้ึง งบประมาณ เมืองตาก

1000 ดวง ให้คงอยูสื่บไป ไหลประทีป 1000 ดวง  (ปี 2560 : ไม่น้อยกวา่ ถึงคุณค่าวฒันธรรมและ

2. เพือ่ให้นักท่องเทีย่วมา นักท่องเที่ยว 4,000,000) ร้อยละ 80 ประเพณีอันดีงาม

ท่องเที่ยวจังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น จ านวน 20,000 คน ต่อปี ของเป้าหมาย 2. มีนักท่องเทีย่วมาท่องเทีย่ว

3. เพือ่สร้างรายได้ให้แก่ จังหวดัตากเพิม่มากขึน้ 

ประชาชนในจังหวดัตาก 3. ประชาชนมีรายได้จาก

การท่องเทีย่ว เพิม่มากขึน้

เหตผุลและความจ าเปน็ : เนื่องจากได้รับหนังสือร้องขอจากเทศบาลเมอืงตากใหอ้ดุหนุนการจัดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง เพือ่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีใหค้งอยู่สืบไป
และส่งเสริมการท่องเทีย่วของจังหวัดตาก

หมายเหตุ : เปล่ียนแปลง คร้ังที ่4 (หน้า 78) 39

(เปลี่ยนแปลงเปน็)

(แบบเดมิ)

4. ยทุธศาสตร์ดา้นสง่เสริมการทอ่งเทีย่วและกีฬา 
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา





แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2 โครงการงานประเพณีต้นก าเนิด 1. เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวดั  - อุดหนุนเทศบาลต าบล 150,000 150,000  -  - จ านวน 1. ท าให้ประชาชนมีรายได้จาก กองแผนและ เทศบาลต าบล

กระทงสายแข่งเรือพายโบราณ กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพือ่ใหป้ระชาชน บ้านตาก จดังานประเพณี งบ อบจ.ตาก นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเพิม่มากขึ้น งบประมาณ บ้านตาก

มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิม่มากขึ้น ต้นก าเนิดกระทงสายแข่งเรือพาย (ปี 2560 : ไม่น้อยกวา่ 2.ประชาชนในท้องถิ่น ได้อนุรักษ์

2. เพือ่อนุรักษ ์ฟืน้ฟ ูประเพณี โบราณ อ าเภอบ้านตาก 150,000) ร้อยละ 80 ฟืน้ฟูประเพณีลอยกระทงของ

ลอยกระทงของอ าเภอบา้นตากใหเ้ปน็ จงัหวดัตาก นักท่องเที่ยว ของเป้าหมาย อ าเภอบ้านตากให้เป็นที่รู้จกักัน

ที่รู้จักกันแพร่หลาย เปน็ต้นก าเนิด จ านวน 2,000 คน ต่อปี แพร่หลายทั้งชาวไทย และชาว

กระทงสายของจังหวดัตาก และเปน็ ต่างชาติ และเป็นเอกลักษณ์ของ

เอกลักษณ์ของอ าเภอบา้นตาก อ าเภอบ้านตากให้เป็นที่รู้จกักัน

2 โครงการจัดงานประเพณี 1. เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวดั  - อุดหนุนเทศบาลต าบล 150,000 150,000 450,000  - จ านวน 1. ท าให้ประชาชนมีรายได้จาก กองแผนและ เทศบาลต าบล

ต้นก าเนิดกระทงสาย กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพือ่ใหป้ระชาชน บ้านตาก จดังานประเพณี งบ อบจ.ตาก นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเพิม่มากขึ้น งบประมาณ บ้านตาก

แข่งเรือพายโบราณ มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิม่มากขึ้น ต้นก าเนิดกระทงสายแข่งเรือพาย (ปี 2560 : ไม่น้อยกวา่ 2.ประชาชนในท้องถิ่น ได้อนุรักษ์

2. เพือ่อนุรักษ ์ฟืน้ฟ ูประเพณี โบราณ อ าเภอบ้านตาก 150,000) ร้อยละ 80 ฟืน้ฟูประเพณีลอยกระทงของ

ลอยกระทงของอ าเภอบา้นตากใหเ้ปน็ จงัหวดัตาก นักท่องเที่ยว ของเป้าหมาย อ าเภอบ้านตากให้เป็นที่รู้จกักัน

ที่รู้จักกันแพร่หลาย เปน็ต้นก าเนิด จ านวน 2,000 คน ต่อปี แพร่หลายทั้งชาวไทย และชาว

กระทงสายของจังหวดัตาก และเปน็ ต่างชาติ และเป็นเอกลักษณ์ของ

เอกลักษณ์ของอ าเภอบา้นตาก อ าเภอบ้านตากให้เป็นที่รู้จกักัน

เหตผุลและความจ าเปน็ : เนื่องจากได้รับหนังสือร้องขอจากเทศบาลต าบลบ้านตากใหอ้ดุหนุนการจัดงานประเพณีต้นก าเนิดกระทงสายแข่งเรือพายโบราณ เพือ่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีใหค้งอยู่สืบไป
และส่งเสริมการท่องเทีย่วของจังหวัดตาก

หมายเหตุ : เปล่ียนแปลง คร้ังที ่4 (หน้า 79) 40

(เปลี่ยนแปลงเปน็)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)





แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

3 โครงการจักรยานมิตรภาพ 1.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ  - อุดหนุนหอการค้า 150,000 200,000  -  - จ านวนผู้เข้าร่วม 1.สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยว กองแผนและ หอการค้า

ไทย - เมียนมาร์ จ.ตาก จังหวดัตาก จัดโครงการ งบ อบจ.ตาก กิจกรรม มาเที่ยวในจงัหวดัตากมากขึ้น งบประมาณ จงัหวดัตาก

2.เพือ่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการ จักรยานมิตรภาพ (ปี 2560 : ไม่น้อยกวา่ 2.ประชาชนมาท่องเที่ยว

กระจายรายได้จากอุตสาหกรรม ไทย - เมียนมาร์ 150,000) ร้อยละ 80 จงัหวดัตากและมีรายได้จาก

การท่องเที่ยวภายในจงัหวดัตาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของเป้าหมาย การท่องเที่ยวเพิม่มากขึ้น

3.เพือ่เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ จ านวน 2,000 คน ต่อปี 3.ชาวไทย-ชาวเมียนมาร์ 

อันดีระหวา่งกันของประชาชน มีความสัมพันธท์ี่ดีต่อกัน

ชาวไทย และชาวเมียนม่าร์

3 โครงการจักรยานมิตรภาพ 1.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ  - อุดหนุนหอการค้า 150,000 200,000 200,000  - จ านวนผู้เข้าร่วม 1.สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยว กองแผนและ หอการค้า

ไทย - เมียนมา จ.ตาก จังหวดัตาก จัดโครงการ งบ อบจ.ตาก กิจกรรม มาเที่ยวในจงัหวดัตากมากขึ้น งบประมาณ จงัหวดัตาก

2.เพือ่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการ จักรยานมิตรภาพ (ปี 2560 : ไม่น้อยกวา่ 2.ประชาชนมาท่องเที่ยว

กระจายรายได้จากอุตสาหกรรม ไทย - เมียนมา 150,000) ร้อยละ 80 จงัหวดัตากและมีรายได้จาก

การท่องเที่ยวภายในจงัหวดัตาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของเป้าหมาย การท่องเที่ยวเพิม่มากขึ้น

3.เพือ่เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ จ านวน 2,000 คน ต่อปี 3.ชาวไทย-ชาวเมียนมา

อันดีระหวา่งกันของประชาชน มีความสัมพันธท์ี่ดีต่อกัน

ชาวไทย และชาวเมียนมา

เหตผุลและความจ าเปน็ : เนื่องจากได้รับหนังสือร้องขอจากหอการค้าจังหวัดตากใหอ้ดุหนุนการจัดโครงการจักรยานมติรภาพไทย - เมยีนมา เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วของจังหวัดตาก

หมายเหตุ : เปล่ียนแปลง คร้ังที ่4 (หน้า 80) 41

(แบบเดมิ)

(เปลี่ยนแปลงเปน็)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา





แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

4 โครงการเทศกาลส่งเสริมการ 1.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ  - อุดหนุนอ าเภออุม้ผาง 100,000 100,000  -  - จ านวน 1.ท าให้วฒันธรรม วถิีชีวติ กองแผนและ อ าเภออุ้มผาง

ท่องเทีย่วแผ่นดินดอยลอยฟ้า อ าเภออุ้มผาง จัดเทศกาลส่งเสริมการ งบ อบจ.ตาก นักท่องเที่ยว แหล่งท่องท่องเที่ยว ธรรมชาติ งบประมาณ

2.เพือ่เผยแพร่วฒันธรรม วถิีชีวติ ท่องเทีย่วแผ่นดินดอยลอยฟา้ (ป2ี560 : ไม่น้อยกวา่ ของอ าเภออุ้มผาง เป็นที่รู้จกัของ

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติของอ าเภอ นักท่องเทีย่ว 100,000) ร้อยละ 80 นักท่องเที่ยว และเกิดความ

อุ้มผาง ให้นักท่องเที่ยวได้มีความรู้ จ านวน 5,000 คน ต่อปี ของเป้าหมาย ประทับใจและน าไปเผยแพร่ 

ความเข้าใจ ประทับใจ และน าไป อันจะท าให้มีนักท่องเที่ยว

เผยแพร่ อันจะท าให้มีนักท่องเที่ยว มาเที่ยวอ าเภออุ้มผางมากยิง่ขึ้น

มาเที่ยวอ าเภออุ้มผางมากยิง่ขึ้น 2.ประชาชนมีรายได้จากการ

3.เพือ่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเพิม่มากขึ้น

เพิม่มากขึ้น

4 โครงการจัดงานเทศกาล 1.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ  - อุดหนุนอ าเภออุม้ผาง 100,000 100,000 150,000  - จ านวน 1.ท าให้วฒันธรรม วถิีชีวติ กองแผนและ อ าเภออุ้มผาง

ส่งเสริมการท่องเทีย่ว อ าเภออุ้มผาง จัดงานเทศกาลส่งเสริมการ งบ อบจ.ตาก นักท่องเที่ยว แหล่งท่องท่องเที่ยว ธรรมชาติ งบประมาณ

แผ่นดินดอยลอยฟ้า 2.เพือ่เผยแพร่วฒันธรรม วถิีชีวติ ท่องเทีย่วแผ่นดินดอยลอยฟา้ (ป2ี560 : ไม่น้อยกวา่ ของอ าเภออุ้มผาง เป็นที่รู้จกัของ

แหล่งท่องเทีย่วธรรมชาติ ของอ าเภอ นักท่องเทีย่ว 100,000) ร้อยละ 80 นักท่องเที่ยว และเกิดความ

อุ้มผาง ให้นักท่องเที่ยวได้มีความรู้ จ านวน 5,000 คน ต่อปี ของเป้าหมาย ประทับใจและน าไปเผยแพร่ 

ความเข้าใจ ประทับใจ และน าไป อันจะท าให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว

เผยแพร่ อันจะท าให้มีนักท่องเที่ยว อ าเภออุ้มผางมากยิง่ขึ้น

มาเที่ยวอ าเภออุ้มผางมากยิง่ขึ้น 2.ประชาชนมีรายได้จากการ

3.เพือ่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเพิม่มากขึ้น

เพิม่มากขึ้น

เหตผุลและความจ าเปน็ : เนื่องจากได้รับหนังสือร้องขอจากอ าเภออุ้มผางใหอ้ดุหนุนการจัดงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเทีย่วแผ่นดินดอยลอยฟ้า เพือ่ส่งเสริมการท่องเทีย่วของอ าเภออุ้มผาง
หมายเหตุ : เปล่ียนแปลง คร้ังที ่4 (หน้า 81) 42

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

(แบบเดมิ)

(เปลี่ยนแปลงเปน็)





แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงนิ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

5 โครงการอุดหนุนการแข่งขัน  - เพือ่อุดหนุนในการส่ง  - อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่ง 400,000 400,000 - - จ านวนคร้ัง  - จังหวดัตากมีนักกีฬา กองการ สมาคมกีฬา

กีฬา นักเรียน นักศึกษา นักกีฬาของ จ.ตาก เข้าร่วม จังหวดัตาก ในการส่งนักกีฬา งบ อบจ.ตาก ที่ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ศึกษาฯ จังหวดัตาก

แห่งประเทศไทย กีฬา แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ซ่ึงเป็นตัวแทนของจังหวัดตาก เข้าร่วม นักเรียน นักศึกษาแห่งป

เยาวชนแห่งชาติ และกีฬา แห่งประเทศไทย กีฬาเยาวชน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาตาม การแข่งขัน ระเทศไทย กีฬาเยาวชน 

แห่งชาติ แห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ ก าหนดการแข่งขันของ แห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

5 โครงการอุดหนุนการแข่งขัน  - เพือ่อุดหนุนในการส่ง  - อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่ง 400,000 400,000 400,000 - จ านวนคร้ัง  - จังหวดัตากมีนักกีฬา กองการ สมาคมกีฬา

กีฬา นักเรียน นักศึกษา นักกีฬาของ จ.ตาก เข้าร่วม จังหวดัตาก ในการส่งนักกีฬา งบ อบจ.ตาก ที่ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ศึกษาฯ จังหวดัตาก

แห่งประเทศไทย แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ซ่ึงเป็นตัวแทนของจังหวัดตาก เข้าร่วม นักเรียน นักศึกษาแห่งป

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ แห่งประเทศไทย กีฬาเยาวชน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาตาม การแข่งขัน ระเทศไทย กีฬาเยาวชน 

กีฬาแห่งชาติ แห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ ก าหนดการแข่งขันของ แห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ

และกีฬาคนพิการแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย และกีฬาคนพิการแห่งชาติ

เหตผุลและความจ าเปน็ : เนื่องจากได้รับหนังสือร้องขอจากสมาคมกฬีาแหง่จังหวัดตาก ใหอ้ดุหนุนในการส่งนักกฬีาซ่ึงเป็นตัวแทนของจังหวัดตากเข้าร่วมแข่งขันกฬีาตามก าหนดการแข่งขัน
ของการกฬีาแหง่ประเทศไทย

หมายเหตุ : เปล่ียนแปลง คร้ังที ่4 (หน้า 82) 43

(แบบเดมิ)

(เปลี่ยนแปลงเปน็)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ 4. ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 3) จัดซ้ือเต็นทท์รงโดม ขนาด  -  - 175,000 175,000 ส านักการช่าง

ในการปฏบิติังานเปน็ไปด้วย 4 x 8 เมตร จ านวน 10 หลัง ๆละ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก

ความสะดวก รวดเร็ว 35,000 บาท

และมีประสิทธิภาพ

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ 4. ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 3) จัดซ้ือเต็นทท์รงโดม ขนาด  -  - 300,000  - ส านักการช่าง

ในการปฏบิติังานเปน็ไปด้วย 4 x 8 เมตร จ านวน 15 หลัง ๆละ

ความสะดวก รวดเร็ว 20,000 บาท

และมีประสิทธิภาพ

เหตผุลและความจ าเป็น :  เนือ่งจากราคาในปัจจบุันมีการปรับลด และมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานทดแทนของเดิมที่ช ารุดเสียหาย

หมายเหตุ : แผนพฒันาทอ้งถิน่ส่ีป ี(หน้า 255) 44

(แบบเดมิ)

(เปลีย่นแปลงเป็น)

บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่7)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา


