
 
 

 
 

 
 

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

เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6)   
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดตาก  

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม        
โดยถือปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กล่าวคือคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผล    
และความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕62 
ในวันที่ 5 เมษายน ๒๕62 และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากร่วมกับประชาคม
ท้องถิ่นพิจารณา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/๒๕62 ในวันที่ 23 เมษายน ๒๕62 
 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 (2) จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 6) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  23  เมษายน  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
 

   (นายณัฐวุฒิ    ทวีเกื้อกูลกิจ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

 
 
 
 

 






แบบ ผ. 07

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ที ่1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 2 7,640,000 53 172,369,488 11 65,930,900 66 245,940,388

รวม 0 0 2 7,640,000 53 172,369,488 11 65,930,900 66 245,940,388

ยุทธศำสตร์ที ่2  ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 1 100,000 9 2,310,000 3 400,000 13 2,810,000

2.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 0 0 0 0 1 200,000 1 200,000 2 400,000

2.3 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 1 200,000 0 0 1 200,000

รวม 0 0 1 100,000 11 2,710,000 4 600,000 16 3,410,000

ยุทธศำสตร์ที ่3  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทีด่ี กำรจัดระเบียบชุมชน

/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 0 0 0 0 1 800,000 1 1,350,000 2 2,150,000

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 1 300,000 1 300,000 2 600,000

รวม 0 0 0 0 2 1,100,000 2 1,650,000 4 2,750,000

1

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ (ครั้งที ่6)

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 4 ปี

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก

ปี 2564






แบบ ผ. 07

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ที ่4  ด้ำนส่งเสริมกำรท่องเทีย่วและกีฬำ 

4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 0 0 0 0 1 2,500,000 0 0 1 2,500,000

รวม 0 0 0 0 1 2,500,000 0 0 1 2,500,000

ยุทธศำสตร์ที ่5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกร

ธรรมชำติและสิง่แวดล้อม

5.1 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 1 200,000 1 200,000 2 400,000

รวม 0 0 0 0 1 200,000 1 200,000 2 400,000

รวมทัง้สิน้ 0 0 3 7,740,000 68 178,879,488 18 68,380,900 89 255,000,388

2

รวม 4 ปี

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. - - 1,990,000 1,690,000 จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.990 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0001 ในสภาพดี หนา 0.20 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

บ.ตะเคียนด้วน - บ.สบยม หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

อ.วังเจ้า จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 4,950 ตร.ม.

2 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  - 9,137,000 จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ขนาดกว้าง 6.00 ม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

และผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ในสภาพดี ระยะทางยาว 0.800 กม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

(โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) หนา 0.20 ม. ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

สายทางที่ ตก.ถ 1-0002 หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ

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

(อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก

3

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ (ครั้งที ่6) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัตาก 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน         
 

ยทุธศาสตร์จังหวดัตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน

1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 - ผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

ขนาดกว้าง 6.00 ม.

ระยะทางยาว 2.500 กม.

หนา 0.05 ม.

หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม.

3 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 2,999,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ขนาดกว้าง 7.00 ม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

และผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ในสภาพดี ระยะทางยาว 0.515 กม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

(โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) หนา 0.20 ม. ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ

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

อ.เมือง จ.ตาก  - ผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

ขนาดกว้าง 5.50 ม.

ระยะทางยาว 0.340 กม.

หนา 0.05 ม.

หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 1,870 ตร.ม.

4

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 1,916,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.760 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0005  หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

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

อ.เมือง จ.ตาก

5 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม.  -  - 1,083,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.625 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตถ.ถ 1-0006   ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

บ.บอ่ไม้หว้า - บ.ตลุกกลางทุ่ง หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

อ.เมือง จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 3,549 ตร.ม.
6 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  - 1,990,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.590 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0008 หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

บ.สระทอง อ.บา้นตาก - บ.สามไร่ ไม่น้อยกว่า 4,720 ตร.ม.

อ.เมือง จ.ตาก

7 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม.  -  - 9,998,000 จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 4.200 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0009 หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

บ.แมบ่อน - บ.ตะฝ่ังสูง อ.บ้านตาก จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 23,100 ตร.ม.

5

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 1,950,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.760 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

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

อ.สามเงา จ.ตาก

9 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  - 1,973,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.590 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0011 หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

บ.วังหวาย อ.สามเงา - บ.ยางโองน้ า ไม่น้อยกว่า 4,720 ตร.ม.

อ.บา้นตาก จ.ตาก

10 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 994,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.375 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0014  ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

บ.วังไคร้ - บ.สองแคว หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

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

6

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ วัตถุประสงค์






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  - 1,992,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.575 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0016 หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

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

อ.พบพระ จ.ตาก

12 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  - 7,435,000  - 9,636,000 จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 4.925 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0017  หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

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

อ.พบพระ จ.ตาก

13 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  - 9,996,000 จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ขนาดกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

และผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ในสภาพดี ยาว 1.190 กม. หนา 0.20 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0021 หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

บ.แม่กุ - บ.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 7,140 ตร.ม.

 - ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ขนาดกว้าง 5.90 ม. ระยะทาง

ยาว 2.800 กม. หนา 0.05 ม. 

หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 16,520 ตร.ม.
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม.  -  - 1,970,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.900 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0028 หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

ทางเข้าบา้นแม่ละเมา - บา้นปางส้าน ไม่น้อยกว่า 4,950 ตร.ม.

อ.แม่สอด จ.ตาก

15 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 7.00 ม.  -  - 1,928,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.625 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

สายทางที่  ตก.ถ 1-0031 หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

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

อ.แม่ระมาด จ.ตาก พร้อมรางระบายน้ า คสล.

ทอ้งกว้าง 0.30 ม. ปากกว้าง

1.50 ม. ลึก 0.60 ม.

ยาว 450 ม.

16 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 7.00 ม.  -  - 2,000,000 จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.625 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวธิ ีPavement In-Place Recycling) ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0032 หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

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

อ.แม่ระมาด จ.ตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 9,980,000

ระยะทางยาว 2.250 กม.

หนา 0.05 ม.

หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 18,000 ตร.ม.

17 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขยายไหล่ทางข้างละ  -  - 324,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ 0.50 ม. ระยะทางยาว พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0035  ในสภาพดี 0.575 กม. หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

เทศบาลเมืองตาก - ม.6 ต.วังหนิ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

อ.เมือง จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 575 ตร.ม.

18 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย ช่วงที ่1 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  - 9,995,000 จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่  - ขนาดกว้าง 7.00 ม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

และผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต ในสภาพดี ระยะทางยาว 0.953 กม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0036 หนา 0.20 ม. ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ต.ไม้งาม หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ

อ.เมือง จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 6,671 ตร.ม.

 - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

ระยะทางยาว 0.038 กม.

หนา 0.20 ม. หรือรวมพื้นที่

ด าเนินการไม่น้อยกว่า 

228 ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ า

พร้อม ทอ่ คสล.
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ช่วงที่ 2 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

 - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

ระยะทางยาว 0.660 กม.

หนา 0.05 ม.

พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

รวมความยาว 180.00 ม.

และพื้นที่รอบวงเวียน 

กว้าง 7.00 ม. รวมความยาว

59.66 ม. หรือรวมพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 4,557.62 ตร.ม.

19 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 492,000  - จ านวน  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.225 กม. พื้นที่ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง ม.9 บ.ลานขวาง ต.วังหนิ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เชื่อม เขต ทม.ตาก อ.เมือง จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม

ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม.

20 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.50 ม.  -  - 495,000  - จ านวน  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.240 กม. พื้นที่ มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง ม.12 บ.หนองมะค่า ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต.โปง่แดง อ.เมือง จ.ตาก เชื่อม ม.7 หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม

บ.นาขุนเจริญ ต.หนองหญ้าปล้อง ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.

อ.บา้นด่านลานหอย จ.สุโขทยั
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 499,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.200 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.4 บ.ปางสา ต.ปา่มะม่วง ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

เชื่อม ม.3 บ.หว้ยนึ่ง ต.แม่ทอ้ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

อ.เมือง จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

22 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00 ม.  -  - 490,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.270 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.9 บ.ลานสาง ต.แม่ทอ้ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

เชื่อม ม.5 บ.ทา่เล่ ต.หนองบวัใต้ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

อ.เมือง จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.

23 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00 ม.  -  - 494,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.290 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.5 บ.วังม่วง ต.หนองบัวเหนือ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

อ.เมือง เชื่อม ม.1 บ.หนองชะลาบ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

ต.ตากตก อ.บา้นตาก จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม.

24 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 492,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.225 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.8 บ.วังเจ้า ต.วังหนิ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

อ.เมือง จ.ตาก เชื่อม ม.11 หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

บ.หนองตาอิฐ ต.โกสัมพ ี ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม.

อ.โกสัมพนีคร จ.ก าแพงเพชร
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 494,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.190 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.4 บ.ไผ่สีซอ ต.ตลุกกลางทุ่ง ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

เชื่อม ม.5 บ.หนองร่ม ต.วังประจบ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

อ.เมือง จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.

26 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 496,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.235 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.7 บ.ปากหว้ยกลาง ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

ต.หนองบวัเหนือ อ.เมือง เชื่อม หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

ม.2 บ.หว้ยแม่ไข ต.ทุ่งกระเชาะ ไม่น้อยกว่า 1,175 ตร.ม.

อ.บา้นตาก จ.ตาก

27 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 492,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.225 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.1 บ.ลานหว้ยเด่ือ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

ต.โปง่แดง เชื่อม ม.3 บ.บอ่ไม้หว้า หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

ต.น้ ารึม อ.เมือง จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม.

28 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 493,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.235 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.1 บ.ลาดยาว ต.นาโบสถ์ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

เชื่อม ม.1 บ.ทุ่งกง ต.ประดาง หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

อ.วังเจ้า จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,175 ตร.ม.
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งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  -  - 485,000 515,000 จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.300 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ซอยวังน้ าใจ ทต.วังเจ้า ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

เชื่อม ม.5 บ.เด่นคา ต.เชียงทอง หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

อ.วังเจ้า จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.

30 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 493,000 502,000 จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยทางยาว 0.465 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.10 บ.ใหม่ชัยมงคล ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

เชื่อม ม.22 บ.มอรังงาม ต.โกสัมพ ี ไม่น้อยกว่า 2,325 ตร.ม.

อ.โกสัมพนีคร จ.ก าแพงเพชร

31 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ชว่งที่ 1 ขนาดกวา้ง 6.00 ม.  -  - 1,198,000    - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.195 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.7 บ.ทา่ทองแดง ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

ต.นาโบสถ์ เชื่อม ม.6 บ.ผาผ้ึง หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก ไมน่้อยกวา่ 1,170 ตร.ม.

 - ชว่งที่ 2 ขนาดกวา้ง 6.00 ม.

ระยะทางยาว 0.150 กม.

หนา 0.15 ม.

หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ

ไมน่้อยกวา่ 900 ตร.ม.
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 - ชว่งที่ 3 ขนาดกวา้ง 5.00 ม.

ระยะทางยาว 0.140 กม.

หนา 0.15 ม.

หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ

ไมน่้อยกวา่ 700 ตร.ม.

32 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 1,000,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.330 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ถนนสายหลังวัดมะกอก ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

ระหว่าง อบต.ตากออก กับ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

ทต.บา้นตาก ม.7 ต.ตากออก ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.

อ.บา้นตาก จ.ตาก

33 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 983,000 1,231,000 จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 1.040 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.1 บ.หนองชะลาบ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

ต.สมอโคน อ.บา้นตาก เชื่อม หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

ม.5 บ.วังม่วง ต.ไม้งาม ไม่น้อยกว่า 5,200 ตร.ม.

อ.เมือง จ.ตาก

34 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 498,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.230 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.3 บ.หนองง้ิว ต.ตากตก ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

เชื่อม ม.1 บ.ดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

อ.บา้นตาก จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.
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งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

35 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 498,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.220 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.2 บ.หนิโค้ว ต.ตากตก ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

เชื่อม ม.1 บ.ดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม.

36 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 493,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.230 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.4 บ.สันดินแดง ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

ต.ทอ้งฟา้ เชื่อม ม.6 บ.ปนู หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

ต.เกาะตะเภา อ.บา้นตาก จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.

37 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 492,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.230 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.3 บ.ทา่พระธาตุ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

ต.เกาะตะเภา เชื่อม ต.ทุ่งกระเชาะ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

และต.ตากตก อ.บา้นตาก จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.

38 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 498,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.160 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.1 บ.ปากร้องหว้ยจี้ ในสภาพดี หนา 0.20 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

ต.ตากออก เชื่อม ม.6 บ.สมอโคน หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

ต.สมอโคน อ.บา้นตาก จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
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งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

39 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 500,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.230 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.3 บ.วังน้ าผ้ึง ต.วังจันทร์ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

เชื่อม ม.8 บ.ใหม่สามัคคี หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

ต.ยกกระบตัร อ.สามเงา จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.

40 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 500,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.230 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.7 บ.อยูดี่ ต.วังจันทร์ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

เชื่อม ม.1 บ.ปากทางเขือ่น ต.วังหมัน หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

อ.สามเงา จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.

41 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 500,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.230 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.3 บ.วังไคร้ ต.วังหมัน ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

เชื่อม ม.8 บ.ใหม่สามัคคี หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

ต.ยกกระบตัร อ.สามเงา จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.

42 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00 ม.  -  - 29,222,388  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 6.230 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

และลูกรังบดอัด ม.3 บ.หนิลาด ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

เชื่อม ม.5 บ.สันปา่ปว๋ย ต.บา้นนา หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

อ.สามเงา จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 24,920 ตร.ม.
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

 - สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 6.00 ม.

ระยะทางยาว 12.00 ม.

 - ทอ่เหล่ียม

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

43 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00 ม.  -  - 495,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.285 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.2 บ.แม่กาษา ต.แม่กาษา ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

เชื่อม ม.2 บ.แม่ปะ ต.แม่ปะ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.

44 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00 ม.  -  - 494,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.220 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.4 บ.แสม ต.สามหมื่น ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

เชื่อม ม.7 บ.บอืละพอ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.
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งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

45 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 495,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.150 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.9 บ.ปา่คา ต.คีรีราษฎร์ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

เชื่อม ม.9 บ.เสรีราษฏร์ ต.ช่องแคบ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

อ.พบพระ จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.

46 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 446,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.135 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.6 บ.เสรีราษฎร์ ต.ช่องแคบ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

อ.พบพระ เชื่อม ม.10 บ.เจดีย์โค๊ะ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.

47 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 446,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.135 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.9 บ.หว้ยนกแล ต.ช่องแคบ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

อ.พบพระ เชื่อม ม.10 บ.เจดีย์โค๊ะ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.

48 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 491,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.125 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.9 บ.ใหม่คีรีราษฎร์ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

ต.คีรีราษฎร์ เชื่อม ม.11 บ.เสริมสุข หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

ต.รวมไทยพฒันา อ.พบพระ จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.
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งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

49 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00 ม.  -  - 495,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.150 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.9 บ.ใหม่คีรีราษฎร์ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

ต.คีรีราษฎร์ เชื่อม ม.8  หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

บ.เสรีราษฎร์ ต.ช่องแคบ  ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.

อ.พบพระ จ.ตาก

50 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 491,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยทางยาว 0.125 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.8 บ.ชิบาโบ ต.คีรีราษฎร์ ในสภาพดี หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

เชื่อม ม.14 บ.สามยอดดอย ด าเนินการไม่น้อยกว่า ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 750 ตร.ม.

51 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  -  - 491,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.125 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.11 บ.ใหม่ดินแดง ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

ต.คีรีราษฎร์ เชื่อม ม.14 หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

บ.สามยอดดอย ต.ช่องแคบ ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.

อ.พบพระ จ.ตาก

52 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00 ม.  -  - 55,050,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 20.00 กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.1 บ.ซอแขระกา ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

ต.แม่วะหลวง เชื่อม ม.6 บ.แม่ละนา หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

ต.ทา่สองยาง อ.ทา่สองยาง จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 80,000 ตร.ม.
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

53 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 3.90 ม.  -  - 994,700 - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (overlay) ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.700กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.2 บ.เซอทะ ต.หนองหลวง ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

เชื่อม ม.2 บ.กล้อทอ ต.แม่จัน หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

อ.อุม้ผาง จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 2,730 ตร.ม.

54 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 3.90 ม.  -  - 981,400 - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (overlay) ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.705กม. พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.2 บ.วะครึโค๊ะ ต.โมโกร ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

เชื่อม ม.3 บ.ใหม่ปา่คา ต.แม่กลอง หรือรวมพื้นที่ด าเนินการ ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

อ.อุม้ผาง จ.ตาก ไม่น้อยกว่า 2,749.50 ตร.ม.

55 ถนนปลอดภยั ติดต้ังระบบเสาไฟฟา้  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟา้  -  - 500,000  - จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าแสงสว่าง ประชาชน ได้รับความสะดวก โซล่าเซลล์ จ านวน 1 แหง่ ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ในพื้นที่ ม.6 บ.หว้ยทรายสอง และปลอดภยั มากยิง่ขึน้

ต.หนองบวัใต้ อ.เมือง เชื่อม

ม.2 บ.คลองเชียงทอง ต.ประดาง

อ.วังเจ้า จ.ตาก

56 ถนนปลอดภยั ติดต้ังระบบเสาไฟฟา้  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังระบบเสาไฟฟา้  -  - 500,000  - จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าแสงสว่าง ประชาชน ได้รับความสะดวก โซล่าเซลล์ จ านวน 1 แหง่ ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

ในพื้นที่ ม.3 บ.มอทะ ม.4 บ.โค๊ะลู้ และปลอดภยั มากยิง่ขึน้

ม.5 บ.เลอกลูเกอ และ ม.6 บ.หนองบัว

ต.แม่อุสุ อ.ทา่สองยาง จ.ตาก

20

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

57 ปรับปรุง ซ่อมแซมสะพานคอนกรีต  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.  -  - 44,093,000  - จ านวน  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

เสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร แบง่เปน็ 9 ช่วง พื้นที่ ความสะดวก รวดเร็ว และมี

บ.หนิลาด ต.บา้นนา อ.สามเงา ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว (ช่วงความยาว 10.00 ม. ปรับปรุง ความปลอดภยัในชีวิตและ

จ.ตาก 2 ช่วง, ช่วงความยาว ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิง่ขึน้

20.00 ม. 6 ช่วง และช่วง

ความยาว 30.00 ม. 1 ช่วง  

รวมความยาว 170.00 ม.) 

และถนน คสล. เชื่อมคอสะพาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 

หนา 0.15 ม.

รวมความยาว 250.00 ม.

งานเรียงหนิในกล่อง 

Gabion&Mattress ปอ้งกัน

น้ ากัดเซาะตล่ิงทั้งสองฝ่ัง, 

งานติดต้ังไฟฟา้โซล่าเซลล์ 

(Solar Cell)

58 เขือ่นปอ้งกันตล่ิงริมแม่น้ าวัง  - เพื่อปอ้งกันน้ ากัดเซาะตล่ิงพงั  - ความยาว 86.50 ม.  -  -  - 3,250,900 จ านวนพื้นที่  - เพื่อใหล้าดตล่ิงมีความมั่งคง ส านักการช่าง

บ.วังน้ าผ้ึง หมู่ 3 ต าบลวังจันทร์ เสียหาย สายทางที่ ตก.ถ.1-0014 ที่ก่อสร้าง แข็งแรง ไม่เกิดการพงัทลาย

อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก บ.วังไคร้ - บ.สองแคว อ.สามเงา หน้าดิน ได้มาตรฐานในการ

จ.ตาก เพิ่มความปลอดภยัในการ ใช้งาน

สัญจรปอ้งกันน้ าเอ่อล้นทว่มบา้นเรือน

และพื้นที่การเกษตรของราษฎร
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งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

59 ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มทางเข้า  - เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง  - ปรับปรุงระบบไฟฟา้  -  - 500,000 - จ านวนแหง่  - ระบบไฟฟา้แสงสว่างที่สามารถ ส านักการช่าง

อบจ.ตาก ปา้ยทางเข้า อบจ.ตาก ใหม้ีความ แสงสว่าง ของปา้ยทางเข้า มองเหน็ได้ชัดเจน

สวยงามสามารถมองเหน็ได้ชัดเจน อบจ.ตาก บริเวณส่ีแยก

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้า

ตากสินมหาราช 

จ านวน 1 แหง่

60 ปรับปรุงหอ้งน้ าสาธารณะสถานีขนส่ง  - เพื่อปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร  - ปรับปรุงหอ้งน้ าสาธาณะ  - 205,000  -  - จ านวนแหง่  - ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ส านักการช่าง

ผู้โดยสารแม่สอด อ าเภอแม่สอด แม่สอด และอ านวยความสะดวก สถานีขนส่งผู้โดยสารแม่สอด  ในสถานี ขนส่งผู้โดยสารแม่สอด 

จังหวัดตาก ใหก้ับ ประชาชน พร้อมสุขลักษณะ จ านวน 1 แหง่ ได้รับการบริการที่สะดวกและ

ที่ถูกต้อง ถูกสุขลักษณะ

 -  - 0 7,640,000 172,369,488 65,930,900  -  -  -

เหตผุลและความจ าเป็น :
2) เพื่อรองรับโครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการยทุธศาสตร์จงัหวัด และกลุ่มจงัหวัด
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งบประมาณและที่ผ่านมา

1) เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่จงัหวัดตาก

รวม  60  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขับเคล่ือนเสริมสร้าง 1. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้  - ฝึกอบรม เด็ก เยาวชน  - 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม  - ผู้เขา้ร่วมโครงการฯ มทีกัษะ กองกิจการ

เครือข่ายเด็กและเยาวชน และการมีส่วนร่วมในการพฒันา เจ้าหน้าที่ อปท. ที่เกีย่วข้อง ฝึกอบรม การท างานเปน็ทมี/เครือขา่ย สภาฯ

ในระดับพื้นที่จังหวัดตาก รวมถึงกระตุ้นกระบวนการคิด และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ไมน่้อยกวา่ ที่เขม้แขง็ และมอีงค์ความรู้

วิเคราะหส์ภาพปญัหาในพื้นที่ จ านวน 340 คน ร้อยละ 80 เร่ืองปญัหาสังคมการอนรัุกษ์

ของเด็กและเยาวชน ของเป้าหมาย ส่ิงแวดล้อม และหลักการเขยีน

2. เพื่อพฒันาศักยภาพและเสริม โครงการที่ถูกต้อง โดยสามารถ

พลังภาคีเครือข่ายในการท างาน เชื่อมโยงการบรูณาการท างาน

กับเด็กและเยาวชน ร่วมกบัภาคีเครือขา่ยที่เกี่ยวขอ้ง

3. เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน เครือขา่ย

เด็กและเยาวชน เปน็แกนน าการ

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ การปอ้งกนั

และแกไ้ขปญัหาในพื้นที่

2 โครงการฝึกอบรมทกัษะและ  - เพื่อใหค้วามรู้ ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมคนพกิาร  -  - 200,000 200,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม  - คนพกิารมีความรู้ ความ กองกิจการ

ส่งเสริมอาชีพคนพกิาร ทกัษะและส่งเสริมอาชีพแก่ จ านวน 200 คน ฝึกอบรม เข้าใจทกัษะและส่งเสริมอาชีพ สภาฯ

คนพกิาร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ ไมน่้อยกวา่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้

ร้อยละ 80

ของเป้าหมาย

23

ยทุธศาสตร์จังหวดัตาก 1 การพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน และ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัตาก 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
 2. ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทกัษะ  - ฝึกอบรม อาสาสมัคร  -  - 100,000 100,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ กองกิจการ

การดูแลผู้ปว่ยที่มีภาวะติดเตียง การดูแลผู้ปว่ยที่มีภาวะติดเตียง สาธารณสุข (อสม.) และ จนท. ฝึกอบรม ทกัษะการดูแลผู้ปว่ยติดเตียง สภาฯ

เบื้องต้น ในเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ที่เกีย่วข้องกับงานสาธารณสุข ไมน่้อยกวา่ อย่างถูกต้อง

2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ ฯลฯ ร้อยละ 80 2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล

ของคนในชุมชนในการดูแลผู้ปว่ย จ านวน 200 คน ของเป้าหมาย ผู้ปว่ยติดเตียง

ที่มีภาวะติดเตียง 3. ผู้ปว่ยติดเตียงได้รับการ

3. เพื่อใหผู้้ปว่ยติดเตียงได้รับ ดูแลที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง

การดูแลที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง

 -  -  - 100,000 400,000 400,000  -  -  -

เหตผุลและความจ าเป็น :

อยา่งต่อเนือ่งและเป็นรูปธรรม
2) เพื่อส่งเสริมอาชีพแกค่นพิการในจงัหวัดตาก
3) เพื่อสร้างความรู้ ทักษะ การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียงในเบือ้งต้นอยา่งถกูวิธี
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รวม  3  โครงการ

1) เพื่อขบัเคล่ือนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่จงัหวัดตาก ให้ด าเนินการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ เช่น 
ปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปัญหาส่ิงแวดล้อม การจดัการขยะ และการเขยีนโครงการที่ถกูต้อง เพื่อให้เกดิการท ากจิกรรมในพื้นที่

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 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ในการ 1. เพื่อส่งเสริมเพิ่มพนูความรู้  - ฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา  -  - 200,000 200,000 จ านวนผู้เขา้ร่วม  - นักเรียน นักศึกษา ครู กองการ

ส่งเสริมและพฒันาทกัษะด้านดนตรี และทกัษะด้านดนตรีใหก้ับนักเรียน ครู และบคุลากรทางการศึกษา ฝึกอบรม และบคุลากร มีความรู้และ ศึกษาฯ

นักศึกษา ครู และบคุลากร ในจังหวัดตาก ไมน่้อยกวา่ ทกัษะด้านดนตรีเพิ่มขึน้

ทางการศึกษา จ านวน 100 คน ร้อยละ 80

2. เพื่อใหผู้้เข้าร่วมโครงการได้ ของเป้าหมาย

ฝึกอบรมเรียนรู้ทกัษะด้านดนตรี

 -  - 0 0 200,000 200,000  -  -  -

เหตผุลและความจ าเป็น : เนือ่งจากในปีงบประมาณที่ผ่านมา อบจ.ตาก ได้อดุหนุนส่ือการเรียนการสอนประเภทครุภัณฑ์ดนตรีให้แกส่ถานศึกษาภายในจงัหวัดตาก จงึมีความต้องการส่งเสริม
และเพิ่มพูนทักษะด้านดนตรีให้แกผู้่เขา้ร่วมฝึกอบรม

25

รวม  1  โครงการ

2. ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.2 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์  - เพือ่เพิม่พืน้ทีจ่อดรถยนต์ส าหรับ  - โรงจอดรถยนต์บริเวณ -  - 800,000 1,350,000 โครงการ  - มีโรงจอดรถยนต์รองรับ ส านักปลัดฯ

ส านักงานองค์การบริหารส่วน ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ส านักงานองค์การบริหารส่วน แล้วเสร็จ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
จังหวดัตาก จังหวดัตาก

 -  - 0 0 800,000 1,350,000  -  -  -

เหตผุลและความจ าเปน็ : เพือ่รองรับปริมาณรถยนต์ของประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย
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ยทุธศาสตร์จงัหวัดตาก 5 การบริหารจดัการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดตาก 5 การบริหารจดัการทีด่ ีการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคมรักษาความสงบเรียบร้อย     
 3. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ ีการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม  1  โครงการ






แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ  - เพือ่ให้เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน  - จัดฝึกอบรมความรู้เกีย่วกับ - - 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม  - เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงานด้าน ส านักการช่าง

ด้านการกูช้ีพ - กูภ้ัย ด้านการกูช้ีพ-กูภ้ัย มีความพร้อม งานป้องกันและบรรเทา ฝึกอบรม การกูช้ีพ - กูภ้ัย มีความพร้อม

เพือ่เตรียมพร้อมตอบโต้เหตุ ในการจัดการสาธารณภัยต่างๆ สาธารณภัย ฝึกปฏิบัติการ ไม่น้อยกวา่ และมีประสิทธภิาพสูงในการ

สาธารณภัยต่างๆ ในเขตพืน้ที่ ทีเ่กิดขึน้ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ ตอบโต้เหตุสาธารณภัยต่างๆ ร้อยละ 80 ให้ความช่วยเหลือประชาชน

จังหวดัตาก และประสิทธผิลสูงสุด ในเขตพืน้ทีจ่ังหวดัตาก ของเป้าหมาย จากเหตุสาธารณภัยต่างๆ

จ านวน 60 คน

 -  - 0 0 300,000 300,000  -  -  -

เหตผุลและความจ าเปน็ : เพือ่ใหชุ้มชนในพืน้ทีเ่ส่ียงภยัมคีวามพร้อมในการจัดการสาธารภยัของชุมชนอย่างเป็นระบบโดยชุมชนคิดเองท าเอง และใช้ทรัพยากรของชุมชน
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รวม  1  โครงการ

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

3. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการทีด่ ีการจดัระเบยีบชมุชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย






แบบ ผ.01

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมววิ 1. เพื่อส่งเสริมและพฒันา  - ปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน  -  - 2,500,000  - จ านวนพื้นที่ 1. แหล่งทอ่งเที่ยวได้รับการ กองแผนและ

เส้นทางตาก - แม่สอด แหล่งทอ่งเที่ยวในจังหวัดตาก และราวกันตก บริเวณจุดชมวิว ที่ปรับปรุง พฒันาใหดี้ขึน้ ประชาชนได้รับ งบประมาณ

และอ านวยความสะดวกใหก้ับ เส้นทางตาก - แม่สอด ความสะดวกสบาย

ประชาชน ขนาดพื้นที่ด าเนินการ 2. นักท่องเทีย่วเข้ามาท่องเทีย่ว

2. เพื่อเพิ่มจุดดึงดูดนักทอ่งเที่ยว 120 ตารางเมตร ในจังหวัดตากเพิ่มมากขึน้

ในบริเวณจุดชมวิว เส้นทางตาก -  - ปรับปรุงอาคารร้านค้า 

แม่สอด ร้านอาหาร และหอ้งน้ า

บริเวณจุดชมวิวเส้นทาง

ตาก - แม่สอด

(รายละเอียดตามแบบแปลน

อบจ.ตาก)

 -  - 0 0 2,500,000 0  -  -  -

เหตผุลและความจ าเป็น :
28

รวม  1  โครงการ

เป็นการพัฒนา ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวของจงัหวัดตาก ให้สามารถอ านวยความสะดวก รองรับนักท่องเที่ยวอยา่งเพียงพอ

ยทุธศาสตร์จังหวดัตาก 4 การส่งเสริมการท่องเทีย่ว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัตาก 2 การวางแผน ส่งเสริมการลงทุนพาณชิยกรรมและส่งเสริมการท่องเทีย่ว     
 4. ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริมการท่องเทีย่วและกีฬา 
4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

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 โครงการธนาคารน ้าใต้ดิน 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ  - ฝึกอบรมใหค้วามความรู้  - - 200,000 200,000 จา้นวนผู้เขา้ร่วม 1. ประชาชนมีความรู้ด้าน กองแผนและ

ตามศาสตร์พระราชา ใหก้ับประชาชนด้วยศาสตร์ ผู้น้าชุมชน และประชาชน ฝึกอบรม การจัดท้าธนาคารน ้าใต้ดิน  งบประมาณ

พระราชา จ้านวน 100 คน ไมน่้อยกวา่ ด้วยศาสตร์พระราชา

2. เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมน้า ร้อยละ 80 2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมน้อมน้า

แนวพระราชด้าริของ พระบาท     ของเป้าหมาย ศาสตร์พระราชาไปปฏบิติั

สมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล ในการบริหารจัดการน ้า 

อดุลยเดช มหติลาธิเบศรามาธิบดี โดยการกักเก็บน ้าไว้ไต้ดิน 

จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช เพื่อการอุปโภค บริโภค 

บรมนาถบพติร ไปปฎบิติัเกีย่วกับ การปรับปรุงบ้ารุงดิน

การบริหารจัดการน ้าโดยการ

กักเก็บน ้าไว้ใต้ดิน

 -  - 0 0 200,000 200,000  -  -  -

เหตผุลและความจ าเป็น :
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รวม  1  โครงการ

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

เพื่อส่งเสริมน้อมน้าศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติในการบริหารจดัการน ้า โดยการกกัเกบ็น ้าไว้ไต้ดิน เพื่อการปลูกพืชการปรับปรุงบ้ารุงดิน

ยทุธศาสตร์จังหวดัตาก 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัตาก 4 การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม   
 

5.1 แผนงานการเกษตร

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการพฒันาศักยภาพ 1. เพื่อพฒันาศักยภาพการให้  - อุดหนุน รพ.สต. จ านวน  - ประชาชนได้รับบริการ กองกิจการ รพ.สต.

การใหบ้ริการรักษาและฟื้นฟู บริการรักษาและฟื้นฟสุูขภาพ ในพื้นที่จังหวัดตาก หน่วยงาน รักษาและฟื้นฟสุูขภาพ สภาฯ ในพื้นที่

สุขภาพประชาชน ประชาชน จ านวน 2 แหง่ ที่ได้รับการ ด้วยอุปกรณ์ เคร่ืองมือ จังหวัดตาก

2. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับบริการ 1. รพ.สต.เกาะตะเภา - - 100,000 - อุดหนุน ทางการแพทย์ที่ทนัสมัย

ที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน 2. รพ.สต.บา้นแม่ยะ - - 100,000 -

การรักษาพยาบาลของกระทรวง

สาธารณสุข

2 โครงการพฒันาศักยภาพ 1. เพื่อใหม้ีอุปกรณ์ทางการ  - อุดหนุนโรงพยาบาลสามเงา - - 300,000 - จ านวน  - ประชาชนได้รับการบริการ กองกิจการ โรงพยาบาล

การใหบ้ริการรักษาผู้ปว่ย แพทย์ส าหรับดูแลผู้ปว่ย จ านวน 1 แหง่ หน่วยงาน ที่มีคุณภาพและทั่วถึง สภาฯ สามเงา

เร้ือรัง 2. เพื่อใหผู้้ปว่ยที่มีภาวะหวัใจ ที่ได้รับการ

หยุดเต้นเฉียบพลัน ได้รับการ อุดหนุน

ดูแลอย่างทนัทว่งที
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัตาก 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ
 

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

2. ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ (ครั้งที ่6)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ยทุธศาสตร์จังหวดัตาก 1 การพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน  และ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร






แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

3 โครงการพฒันาศักยภาพ 1. เพื่อพฒันาศักยภาพบริการ  - อุดหนุนโรงพยาบาลวังเจ้า - - 500,000 - จ านวน  - ประชาชนได้รับการบริการ กองกิจการ โรงพยาบาล

การใหบ้ริการหอผู้ปว่ยใน หอผู้ปว่ยใน โดยจัดบริการ จ านวน 1 แหง่ หน่วยงาน สุขภาพที่มีคุณภาพ สามารถ สภาฯ วังเจ้า

สุขภาพครอบคลุมทั้งด้านการ ที่ได้รับการ เข้าถึงบริการทกุระดับได้อย่าง

รักษา ส่งเสริม ปอ้งกัน และ อุดหนุน เหมาะสม ทั้งด้านการรักษา 

ฟื้นฟสูภาพผู้ปว่ย แก่ประชาชน ส่งเสริม ปอ้งกันควบคุมโรค 

ในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง และฟื้นฟสูภาพ สร้างความ

2. เพื่อจัดหาอุปกรณ์และ พึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

เคร่ืองมือทางการแพทย์ที่จ าเปน็

ใหผู้้ปว่ยได้รับการดูแลรักษา

ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ที่ก าหนด

4 โครงการปอ้งกันและควบคุม 1. เพื่อท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์  - อุดหนุน รพ.สต. จ านวน 1. ชุมชนมีบทบาทในการ กองกิจการ รพ.สต.

โรคไข้เลือดออก และก าจัดลูกน้ ายุงลาย ในพื้นที่จังหวัดตาก หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการด าเนินการ สภาฯ ในพื้นที่

2. เพื่อประเมินค่าดัชนีลูกน้ า จ านวน 2 แหง่ ที่ได้รับการ ปอ้งกันและควบคุมโรค จังหวัดตาก

ยุงลาย 1. รพ.สต.วาเล่ย์ - - 50,000 - อุดหนุน ไข้เลือดออก เพื่อใหเ้กิดความ

2. รพ.สต.บา้นยะพอ - - 50,000 - ยัง่ยืน

2. สามารถปอ้งกนัและควบคุม

โรคได้อย่างรวดเร็วไม่มีการแพร่

กระจายของโรคในวงกว้าง

3. ลดอัตราการปว่ยด้วย

โรคไข้เลือดออกในพื้นที่
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

5 โครงการพฒันาศักยภาพ 1. เพื่อให้มอีปุกรณ์ทางการแพทย ์  - อุดหนุนคลินิคชุมชนอบอุน่ - - 450,000 - จ านวน 1. มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ กองกิจการ เทศบาล

การใหบ้ริการงานฟื้นฟู ที่เหมาะสมกบัความเจบ็ป่วยของ เทศบาลนครแม่สอด หน่วยงาน เพื่อใหบ้ริการประชาชน สภาฯ นครแม่สอด

สมรรถภาพผู้รับบริการ ผู้รับบริการ และมอีปุกรณ์ที่มี จ านวน 1 แหง่ ที่ได้รับการ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ประสิทธภิาพได้ดียิ่งขึ้น อุดหนุน มีคุณภาพ

2. เพื่อเป็นการลดชอ่งวา่งในการ 2. ประชาชนสามารถเข้าถึง

เขา้ถงึบริการทางการแพทยแ์ละ บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาธารณสุขที่มคุีณภาพได้รับบริการ และได้มาตรฐานวิชาชีพ

โดยมีเคร่ืองมือทางการแพทย์ได้อย่าง 3. ประชาชนได้รับความสะดวก

เต็มประสิทธภิาพของการให้บริการ รวดเร็วในการรับบริการ

3. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ 4. เพื่อใหป้ระชาชนที่มาใช้

ด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟู บริการเกดิความพงึพอใจสูงสุด

สมรรถภาพอยา่งมปีระสิทธภิาพ ต่อการใหบ้ริการ

4. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ

ดูแลและรักษาผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง

5. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

มาตรฐานด้านการรักษาพยาบาล

และฟื้นฟูสมรรถภาพ

6. เพื่อให้ผู้รับบริการเกดิความ

พึงพอใจสูงสุดต่อการใชบ้ริการ

ด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข

7. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดูแลและ

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ และผู้สูงอายุ
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

6 โครงการจัดหาเคร่ืองมือควบคุม  - เพื่อควบคุมปอ้งกันโรคติดต่อ  - อุดหนุนใหก้ับชมรม อสม. จ านวน  - ประชาชนมีความเข้าใจ กองกิจการ ชมรม อสม.

ปอ้งกันโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง ไม่เร้ือรัง (NCDs) โดยใช้อุปกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดตาก หน่วยงาน การดูแลตนเองร่วมกับอาสา สภาฯ ในพื้นที่

(NCDs) ในการตรวจวัดและแนะน า จ านวน 3 แหง่ ที่ได้รับการ สมัครสาธารณสุข เพือ่ควบคุม จังหวัดตาก

ใหค้ าปรึกษาในการปรับเปล่ียน 1. ชมรม อสม. ปา่มะม่วง - - 75,000 - อุดหนุน ปอ้งกันโรคติดต่อไม่เร้ือรัง

พฤติกรรม 2. ชมรม อสม. หนองบวัเหนือ - - 86,000 - (NCDs)

3. ชมรม อสม. แม่ทอ้ - - 199,000 -

 -  - 0 0 1,910,000 0  -  -  -  -

เหตผุลและความจ าเป็น : 1) ได้รับหนังสือร้องขอจาก รพ.สต.เกาะตะเภา และรพ.สต.บ้านแม่ยะ ให้อดุหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
2) ได้รับหนังสือร้องขอจาก โรงพยาบาลสามเงา ให้อดุหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการรักษาผู้ป่วยเร้ือรัง
3) ได้รับหนังสือร้องขอจาก โรงพยาบาลวังเจา้ ให้อดุหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการหอผู้ป่วยใน
4) ได้รับหนังสือร้องขอจาก รพ.สต.วาเล่ย ์และรพ.สต.บ้านยะพอ ให้อดุหนุนโครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก
5) ได้รับหนังสือร้องขอจาก คลินิคชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ให้อดุหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
6) ได้รับหนังสือร้องขอจาก ชมรม อสม. ป่ามะม่วง, ชมรม อสม. หนองบัวเหนือ และชมรม อสม. แม่ท้อ ให้อดุหนุนโครงการโครงการจดัหาเคร่ืองมือควบคุมป้องกนั
โรคติดต่อไม่เร้ือรัง (NCDs)

33

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม  6  โครงการ






แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการจัดงานวันเกษตรแฟร์ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ วิชาการ - อุดหนุนการจัดงาน -           - 200,000 - จ านวนผู้เขา้ร่วม 1. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กองแผนและ อบต.

อ าเภอวังเจ้า ทางด้านการเกษตรใหแ้ก่ วันเกษตรแฟร์อ าเภอวังเจ้า กจิกรรม ระหว่างเกษตรกรและนักวิชาการ งบประมาณ เชียงทอง

ประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไมน่้อยกวา่ 2. ประชาชน ผู้ประกอบการ

2. เพื่อเปน็การส่งเสริมให้ จ านวน 1,200 คน ร้อยละ 80 ได้ทราบถึงแหล่งผลิตทาง

เกษตรกรได้มีพื้นที่แสดงผลผลิต ของเป้าหมาย การเกษตรมากขึน้

ทางการเกษตร 3. เกษตรกรมีแหล่งจ าหน่าย

3. เพื่อส่งเสริมการตลาด ผลผลิตทางการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตร

 -  - 0 0 200,000 0  -  -  -  -

เหตผุลและความจ าเป็น :
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กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวัด พ.ศ. 2540 (17) ส่งเสริมและแกไ้ขปัญหาการประกอบอาชีพ

รวม  1  โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทอง มีความประสงค์ที่จะด าเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกนัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิ่มเติมถงึ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ประกอบกบั 

2. ยทุธศาสตร์ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.2 แผนงานการเกษตร

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 07

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 17 79,030,000 41 124,822,500 28 106,682,500 86 310,535,000

รวม 0 0 17 79,030,000 41 124,822,500 28 106,682,500 86 310,535,000

ยุทธศำสตร์ที่ 2  ดำ้นส่งเสริมคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 2 1,182,000 0 0 2 1,182,000

2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0 0 0 2 600,000 2 600,000 4 1,200,000

รวม 0 0 0 0 4 1,782,000 2 600,000 6 2,382,000

รวมทั้งสิ้น 0 0 17 79,030,000 45 126,604,500 30 107,282,500 92 312,917,000
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บญัชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ครัง้ที ่6)

ยุทธศำสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 รวม 4 ปีป ี2564

ส ำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวดั






แบบ ผ. 05

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซมถนน คสล.  - เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบั ถนน คสล. กวา้ง 5 ม.  - 980,000 980,000 980,000 กอ่สร้างถนน  - ประชาชนได้รับความสะดวก ทต.บ้านตาก

กวา้ง 5 เมตร ยาว 330 เมตร ประชาชนที่สัญจรไปมา  ยาว 330 ม. หนา 0.15 ม. คสล. ปลอดภัยในการใชร้ถใชถ้นน

(บริเวณสายหลังวดัวงัมะกอก ระหวา่ง จ านวน 1 สาย และลดการเกดิอบุัติเหตุ

อบต.ตากออก กบัเทศบาลฯ)

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สาย  - เพื่อให้ราษฎรใชสั้ญจรไปมา ถนน คสล. กวา้ง 5 ม.  -  - 5,205,000 5,205,000 กอ่สร้างถนน  - ประชาชนได้รับความสะดวก ทต.

หมู่ที่ 9 บ้านรังแร้ง ต าบลทุ่งกระเชาะ
เชื่อม

สะดวกยิ่งขึ้น ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. คสล. ปลอดภัยในการใชร้ถใชถ้นน ทุ่งกระเชาะ

เชื่อม หมู่ที่ 1 ต าบลเกาะตะเภา หรือมพีื้นที่ไมน่้อยกวา่ จ านวน 1 สาย และลดการเกดิอบุัติเหตุ

10,000 ตร.ม.

3 โครงการตีเส้นจราจรจดัท าชอ่งเลน  - เพื่อให้ราษฎรใชสั้ญจรไปมา จดัท าชอ่งเลนจราจรเลนส าหรับ  -  - 600,000 600,000 ถนนยาว  - ประชาชนมคีวามสะดวก อบต.ตากออก

เดิน-วิ่ง และชอ่งเลนจกัรยาน สะดวกยิ่งขึ้น เดิน-วิ่งและชอ่งจกัรยาน 3,000 ม. ในการสัญจรไปมา

ถนนพหลโยธนิสายเกา่ต้ังแต่

จดุกลับรถหน้าเทศบาล-สามแยก

รร.ประชาพัฒนา ยาว 3,000 ม.

 -  -  - 980,000 6,785,000 6,785,000  -  -  -
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รวม  3  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่6

อปท. (อ าเภอบ้านตาก)
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ยทุธศาสตร์จังหวดัตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัตาก 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน         
 1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน






แบบ ผ. 05

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการประเพณีต้นก าเนิดกระทงสาย  - เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น จ านวน 1 คร้ัง  -  - 500,000 500,000 ประชาชนและ  - ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ ทต.บ้านตาก

แขง่เรือพายโบราณ นักท่องเที่ยว อนุรักษ์ประเพณีวมันธรรม

เขา้ร่วมกจิกรรม ของท้องถิ่น และได้รับการอนุรักษ์

ร้อละ 80 ให้คงอยู่สืบไป

2 โครงการงานประเพณีปีใหมม่ง้  - เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริม จ านวน 1 คร้ัง  -  - 100,000 100,000 ประชาชนและ  - ประชาชนมส่ีวนร่วมในการ อบต.ท้องฟ้า

ต าบลท้องฟ้า อ าเภอบ้านตาก สถาบันครอบครัว นักท่องเที่ยว อนุรักษ์ประเพณีวมันธรรม

จงัหวดัตาก เขา้ร่วมกจิกรรม ของท้องถิ่น และได้รับการอนุรักษ์

ร้อละ 80 ให้คงอยู่สืบไป

 -  -  -  - 600,000 600,000  -  -  -
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม  2  โครงการ

ยทุธศาสตร์จังหวดัตาก 4. การส่งเสริมการท่องเทีย่ว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัตาก 2 การวางแผน ส่งเสริมการลงทุนพาณชิยกรรมและส่งเสริมการท่องเทีย่ว     
 2. ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาพชีวติ
2.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ






แบบ ผ. 05

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอ่สร้างอา่งเกบ็น ้าห้วยแห้ง  - เพื่อให้ประชาชนมแีหล่งน ้า จา้นวน 1 แห่ง  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ประชาชน  - ประชาชนมแีหล่งน ้าเพื่อ อบต.ยา่นรี

พร้อมระบบส่งน ้า ต้าบลยา่นรี เพื่อการเกษตรอยา่งเพียงพอ พึงพอใจ การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ร้อยละ 80

2 โครงการกอ่สร้างบ่อพักน ้าคอนกรีต  - เพื่อให้ประชาชนมแีหล่งน ้า จา้นวน 1 แห่ง  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน  - ประชาชนมแีหล่งน ้าเพื่อ อบต.ยา่นรี

หมู่ที่ 3 ต้าบลยา่นรี เพื่อการเกษตรอยา่งเพียงพอ พึงพอใจ การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ร้อยละ 80

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อให้ประชาชนมกีารคมนาคม จา้นวน 1 แห่ง  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน  - ประชาชนมกีารคมนาคม อบต.ยา่นรี

เสริมเหล็กขึ นอา่งเกบ็น ้าห้วยสามเงา ที่สะดวกเร็วขึ น พึงพอใจ ที่สะดวกเร็วขึ น

หมู่ที่ 3 ร้อยละ 80

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อให้ประชาชนมกีารคมนาคม จา้นวน 1 แห่ง  - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ประชาชน  - ประชาชนมกีารคมนาคม อบต.ยา่นรี

เสริมเหล็ก (ทางขึ นอา่งเกบ็น ้าปางปุย) ที่สะดวกเร็วขึ น พึงพอใจ ที่สะดวกเร็วขึ น

ร้อยละ 80
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัตาก 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน         
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่6

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
อปท. (อ าเภอสามเงา)

ยทุธศาสตร์จังหวดัตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน

1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 05

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการขดุลอกอา่งเกบ็น ้าปางปุย  - เพื่อให้ประชาชนมแีหล่งน ้า จา้นวน 1 แห่ง  - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชน  - ประชาชนมแีหล่งน ้าเพื่อ อบต.ยา่นรี

เพื่อการเกษตรอยา่งเพียงพอ พึงพอใจ การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ร้อยละ 80

6 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เส้นทาง  - เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ ติดตั งโคมไฟ  -  - 500,000  - 1  สาย  - ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ อบต.วงัหมนั

บ้านวงัหมนั หมู่ 4 ต.วงัหมนั - ให้แสงสวา่ง จา้นวน 10 โคม และให้แสงสวา่งตามจดุ

บ้านดงลาน ต.วงัจนัทร์ ส้าคัญในชมุชน

(บริเวณ หมู่ที่ 2 บ้านวงัไคร้ ต.วงัหมนั)

7 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เส้นทาง  - เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ ติดตั งโคมไฟ  -  - 500,000  - 1  สาย  - ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ อบต.วงัหมนั

บ้านวงัหมนั หมู่ 4 ต.วงัหมนั - ให้แสงสวา่ง จา้นวน 10 โคม และให้แสงสวา่งตามจดุ

บ้านดงลาน ต.วงัจนัทร์ ส้าคัญในชมุชน

(บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านวงัหมนั ต.วงัหมนั)

8 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ เส้นทาง  - เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ ติดตั งโคมไฟ  -  - 500,000  - 1  สาย  - ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ อบต.วงัหมนั

บ้านวงัหมนั หมู่ที่ 4 - บ้านวงัหวาย  ให้แสงสวา่ง จา้นวน 10 โคม และให้แสงสวา่งตามจดุ

หมู่ที่ 6 ต.วงัหมนั ส้าคัญในชมุชน

9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 5 ม. ยาว 2,000 ม.  -  - 6,000,000  - 1 แห่ง  - ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก อบต.วงัจนัทร์

เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 ม.

สายบ้านวงัไคร้ - ต.ยกกระบัตร

ผ่านหมู่ที่ 1-3 ต.วงัจนัทร์

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กวา้ง 5 ม. ยาว 250 ม.  -  - 580,000  - 1 แห่ง  - ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก อบต.วงัจนัทร์

เสริมเหล็ก สายบ้านวงัโพ หมู่ที่ 1 - หนา 0.15 ม.

บ้านดงลานหมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ

ถนนพหลโยธิน
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 05

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้อยู่ กวา้ง 3 ม. ยาว 500 ม.  -  - 1,200,000  - ถนน คสล.  - การคมนาคมสะดวกและ อบต.สามเงา

หมู่ที่ 1 (บริเวณที่นายโชติ สุขหล้า ในสภาพดีมมีาตรฐาน หนา 0.15 ม. 1 เส้น ปลอดภัยยิ่งขึ น

ถงึที่บริเวณ นายมงคล พุ่มสลิด)

12 กอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก  - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้อยู่ กวา้ง 5 ม. ยาว 785 ม.  -  - 1,800,000  - ถนนลาดยาง  - การคมนาคมสะดวกและ อบต.สามเงา

หมู่ที่ 1 บ้านป่ายางใต้ ในสภาพดีมมีาตรฐาน หนา 0.05 ม. แอสฟลัติกท์ ปลอดภัยยิ่งขึ น

(จากบริเวณสะพานคลองป้าปุ้ม 1 เส้น

ถงึบริเวณที่นายสุบิน)

13 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้อยู่ กวา้ง 3 ม. ยาว 800 ม.  -  - 1,500,000  - ถนน คสล.  - การคมนาคมสะดวกและ อบต.สามเงา

หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา ในสภาพดีมมีาตรฐาน หนา 0.15 ม. 1 เส้น ปลอดภัยยิ่งขึ น

(บริเวณทางเขา้สวนครูแดง)

14 โครงการติดตั งไฟฟ้าส่องสวา่ง (ไฟกิ่ง)  - เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟ้าส่องสวา่ง ระยะทางยาว 800 เมตร  -  - 800,000 800,000 ประชาชน  - ประชาชนมไีฟฟ้าส่องสวา่ง อบต.

บ้านท่าไผ่ (ฝ่ังตะวนัออกถนนทางหลวง เกดิความปลอดภัยต่อชวีติและทรัพยสิ์น จา้นวน 20 ต้น พึงพอใจ เดินทาง มคีวามปลอดภัยต่อชวีติ ยกกระบัตร

หมายเลข 1004) หมู่ที่ 3 ร้อยละ 80 และทรัพยสิ์น

15 โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มคลอง  - เพื่อให้ประชาชนมเีส้นทางคมนาคม กวา้ง 7 เมตร ยาว 14 เมตร  -  - 840,000 840,000 ประชาชน  - ประชาชนมมีเีส้นทางคมนาคม อบต.

ร้องจา้ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 12 ที่สะดวก พึงพอใจ ที่สะดวก ยกกระบัตร

ร้อยละ 80

16 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น ้า  - เพื่อให้มนี ้าใชต้ลอดปี 7 จดุ  - 10,500,000 10,500,000 10,500,000 7 จดุ  - ประชาชนมนี ้าใชเ้พียงพอ อบต.บ้านนา

หมู่ที่ 4 - 5 หมู่ที่ 4 - 5 ตลอดปี

17 กอ่สร้างสะพาน ค.ส.ล. จา้นวน 3 จดุ  - เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมา 3 โครงการ  - 900,000 1,800,000 900,000 3 โครงการ  - ประชาชนมกีารเดินทาง อบต.บ้านนา

อมูวาบถงึนาไฮ,อมูฮวม,หินลาดถงึ ในหมู่บ้านสะดวก หมู่ที่ 1,2,3 หมู่ที่ 1,2,3 ในหมู่บ้านสะดวกขึ น

อมูฮวม
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 05

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. บ้านอมูฮวม,  - เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมา 7 โครงการ  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 7 โครงการ  - ประชาชนมกีารเดินทาง อบต.บ้านนา

น ้าซับ,อมูวาบ,บ้านนาไฮถงึ ในหมู่บ้านสะดวก หมู่ที่ 1-5 หมู่ที่ 1-5 ในหมู่บ้านสะดวกขึ น

บ้านอมูวาบ,บ้านนาไฮถงึสันป่าป๋วย, 1,000 เมตร

ภายในหมู่บ้านโสมง,สันป่าป๋วย  

(ห้วยริน)

19 กอ่สร้างโป๊ะเทียบเรือแพ  - เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทาง 1 โครงการ  - 3,500,000   3,500,000   3,500,000   โป๊ะเทียบเรือ  - ประชาชนสามารถเดินทาง อบต.บ้านนา

ได้สะดวก จา้นวน 5 จดุ ได้สะดวก

20 บูรณะวดัเกา่กา้แพงสองชั น  - เพื่อบูรณะโบราณวตัถเุป็น 1 โครงการ  - 150,000  -  - 1 โครงการ  - มแีหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ น อบต.บ้านนา

บ้านผาลาดเพื่อป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4

เชงิอนุรักษ์

 -  -  - 65,050,000 80,020,000 66,540,000  -  -  -
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รวม  20  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 05

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อความสะดวกในการใชถ้นน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 2,992,500 2,992,500 ร้อยละ 100  - ประชาชนมกีารคมนาคม อบต.นาโบสถ์

เสริมเหล็ก สายบ้านลาดยาว หมู่ที่ 1 ของประชาชนในต าบลนาโบสถ์ กวา้ง 7.00 ม. ยาว 1,900 ม.  ของประชาชน ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ต าบลนาโบสถ ์(ลุงทุ่ง) เชื่อมกบั หนา 0.15 ม. มถีนนใช้ เพิ่มมากขึ้น

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกง ต าบลประดาง 

อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อให้ประชาชนมเีส้นทางคมนาคม กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 1,000,000  - ประชากรมากกวา่  - ประชาชนมเีส้นทางคมนาคม ทต.วงัเจา้

เสริมเหล็กซอยวงัน้ าใจ เชื่อมต่อ สัญจรที่สะดวกและมคีวามปลอดภัย ขนาดกวา้ง 8 เมตร 1,000 คน สัญจรที่สะดวกและมคีวาม

หมู่ที่ 5 ต าบลเชยีงทอง ในชวีติและทรัพยสิ์น ยาว 300 เมตร มีถนนสัญจรที่มี ปลอดภัยในชวีติและทรัพยสิ์น

ความปลอดภัย

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อความสะดวกในการใชถ้นน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 3,780,000 3,780,000 ร้อยละ 100  - ประชาชนมกีารคมนาคม อบต.นาโบสถ์

เสริมเหล็ก สายบ้านลาดยาว หมู่ที่ 1 ของประชาชนในต าบลนาโบสถ์ กวา้ง 6.00 ม. ยาว 2,800 ม.  ของประชาชน ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

ต าบลนาโบสถ ์(ยายฟัก) เชื่อมกบั หนา 0.15 ม. มถีนนใช้ เพิ่มมากขึ้น

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกง ต าบลประดาง 

อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก
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ยทุธศาสตร์จังหวดัตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่6

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
อปท. (อ าเภอวังเจ้า)

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัตาก 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน         
 1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 05

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อความสะดวกในการใชถ้นน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 1,125,000 1,125,000 ร้อยละ 100  - ประชาชนมกีารคมนาคม อบต.นาโบสถ์

เสริมเหล็ก สายบ้านตะเคียนด้วน ของประชาชนในต าบลนาโบสถ์ กวา้ง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม.  ของประชาชน ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ที่ 3 ต าบลนาโบสถเ์ชื่อมกบั หนา 0.15 ม. มถีนนใช้ เพิ่มมากขึ้น

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกง ต าบลประดาง 

อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อความสะดวกในการใชถ้นน กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 900,000 900,000 ร้อยละ 100  - ประชาชนมกีารคมนาคม อบต.นาโบสถ์

เสริมเหล็ก สายบ้านท่าทองแดง ของประชาชนในต าบลนาโบสถ์ กวา้ง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม.  ของประชาชน ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ที่ 7 ต าบลนาโบสถ ์เชื่อมกบั หนา 0.15 ม. มถีนนใช้ เพิ่มมากขึ้น

หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาไหล 

ต าบลเชยีงทอง อ าเภอวงัเจา้ 

จงัหวดัตาก

6 ติดต้ังไฟส่องสวา่งทางสาธารณะ         - เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟ้าใช้ ถนนสายตะเคียนด้วน-บ้านสบยม  -  - 60,000 60,000 ร้อยละ 90  - ประชาชนมไีฟฟ้าใชอ้ยา่งทั่วถงึ อบต.เชยีงทอง

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกง ต าบลประดาง อยา่งทั่วถงึ ระยะทางประมาณ 2,000 ม. ของประชาชน

จ านวนประมาณ 25 จดุ มไีฟฟ้าใช้

7 กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้ประชาชนใชส้ะพานในการ กวา้ง 6 เมตร ยาว 30 เมตร  -  - 2,700,000  - ร้อยละ 90  - มสีะพานที่มั่นคง แขง็แรง อบต.เชยีงทอง

ขา้มล าห้วยสาธารณะ บ้านทุ่งกง สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร หรือมพีื้นที่ผิวทางไมน่้อยกวา่ ประชาชน ได้มาตรฐานและมคีวามปลอดภัย

หมู่ที่ 1 ต าบลประดาง เชื่อม ประหยดัค่าใชจ้า่ย มคีวามสะดวก 180 ตร.ม. มสีะพาน ในการใชง้าน

บ้านเด่นววั  ต าบลเชยีงทอง ปลอดภัย และรวดเร็ว ขา้มคลอง

อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 05

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 กอ่สร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้ประชาชนใชส้ะพานในการ กวา้ง 6 เมตร ยาว 30 เมตร  -  - 2,700,000  - ร้อยละ 90  - มสีะพานที่มั่นคง แขง็แรง อบต.เชยีงทอง

ข้ามล าหว้ยสาธารณะ กลุ่มบ้านวังเพชร  สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร หรือมพีื้นที่ผิวทางไมน่้อยกวา่ ประชาชน ได้มาตรฐานและมคีวามปลอดภัย

ต าบลประดาง เชื่อม บ้านสบยม ประหยดัค่าใชจ้า่ย มคีวามสะดวก 180 ตร.ม. มสีะพาน ในการใชง้าน

ต าบลชยีงทอง อ าเภอวงัเจา้      ปลอดภัย และรวดเร็ว ขา้มคลอง

จงัหวดัตาก

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก         - เพื่อให้ประชาชนใชถ้นนในการ กวา้ง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร  -  - 4,500,000  - ร้อยละ 90  - ประชาชนมกีารคมนาคม อบต.เชยีงทอง

หมู่ที่ 3 บ้านประดาง ต าบลประดาง สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร ประชาชน ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

อ าเภอวงัเจา้ บริเวณสะพานขา้ม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หรือมพีื้นที่ผิวทางไมน่้อยกวา่ มถีนนใช้ เพิ่มมากขึ้น

คลองดงยาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 10,000 ตร.ม.

บ้านตะเคียนด้วน ต าบลนาโบสถ ์

อ าเภอวงัเจา้ จงัหวดัตาก

10 กอ่สร้างคลองส่งน้ า หมู่ที่ 3  - เพื่อให้ประชาชนมนี้ าใช้ ขนาดปากคลองกวา้ง    1.50 ม.  -  - 500,000  - ร้อยละ 90  - ประชาชนมนี้ าใชใ้นการเกษตร อบต.เชยีงทอง

บ้านประดาง จากฝายตะเคียนด้วน - ในการเกษตร กน้คลอง 1 ม. สูง 0.80 ม. ประชาชน

บ้านดงยาง              ยาวรวม 1,000 ม. มนี้ าใช้

ในการเกษตร

11 ปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลูกรัง              - เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80  - ประชาชนมกีารคมนาคม อบต.เชยีงทอง

สายเรียบริมคลองชลประทาน ให้กบัประชาชน และได้รับความ ยาวรวม 8,000 เมตร ของประชาชน ที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

หมู่ที่ 2, 3 และ 4  สะดวกในการสัญจรไป-มา หนาเฉล่ีย 0.30 เมตร มถีนนใช้ มากขึ้น

 -  -  - 1,000,000 21,257,500 9,857,500  -  -  -
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รวม  11  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 05

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง  - เพื่อปรับปรุบถนนเขา้พื้นที่ กอ่สร้างถนน  - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ปีละ 1 กม.  - ถนนได้รับการปรับปรุง ทต.ทุ่งหลวง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต การเกตร แอลผัสท์ติกคอนกรึต

ม.8 บ้านห้วยบง

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื่อความปลอดภัยและสะดวก กวา้ง 5.00 เมตร  - 830,000 830,000 830,000 จ านวนพื้นที่ของ  - ประชาชนได้ใชเ้ส้นทางคมนาคม ทต.แมร่ะมาด

แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรึต ในการใชเ้ส้นทางคมนาคม ยาว 300 เมตร ถนนที่ได้รับการ ที่สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

ในเขต ทต.แมร่ะมาด หนา 0.05 เมตร กอ่สร้างปรับปรุง

จ านวน 1 เส้น จ านวน 1 เส้น

3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8  - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก กอ่สร้างถนน คสล.  - 4,900,000   4,900,000   4,900,000   ความยาว  - การขนถา่ยพืชผลทางการเกษตร อบต.พระธาตุ

บ้านห้วยสลุง - หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าไร่ ในการชนถา่ยพืชผลทางการเกษตร กวา้ง 3 ม.ยาว 4,920 ม. ของถนน และการติดต่อระหวา่งหมู่บ้าน

หนา 0.05 ม. สะดวกขึ้น

จ านวน 1 สาย
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่6

อปท. (อ าเภอแมร่ะมาด)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ยทุธศาสตร์จังหวดัตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัตาก 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน         
 1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน






แบบ ผ. 05

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สาย  - เพื่อปรับปรุงถนนเขา้พื้นที่ กอ่สร้าง ถนน คสล.  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ปีละ 1 กม.  - ถนนการเกษตรได้รับ ทต.ทุ่งหลวง

เลียบหมอืง ห้วยหลวง การเกษตร การปรับปรุง

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.  - เพื่อปรับปรุงถนนเชา้พื้นที่การเกษตร กอ่สร้าง ถนน คสล.  - 770,000 770,000 770,000 ปีละ  1 กม.  - ถนนได้รับการปรับปรุง ทต.ทุ่งหลวง

สายเลียบเหมอืงแมจ่ะเรา

 -  -  - 12,000,000 12,000,000 12,000,000  -  -  -
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งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม  5  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์






แบบ ผ. ๐5

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 กอ่สร้างสะพานขา้มล าห้วยแมส่อง  - เพื่อให้ประชาชนได้มเีส้นทาง  - ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  -  - 3,000,000 จ านวนโครงการ  - ประชาชนมถีนนในการคมนาคม อบต.แม่อุสุ

หมู่ 7 ระหวา่งต าบลแมอ่สุุ คมนาคมที่สะดวกสบายในทุกฤดู จ านวน 1 แห่ง ที่กอ่สร้าง สัญจรที่สะดวก

และต าบลแมส่อง

2 กอ่สร้างฝาย ล าห้วยแมส่อง หมู่ที่ 10  - เพื่อให้สามารถเกบ็กกัน  าไวใ้ชไ้ด้ดี  - กอ่สร้างฝาย จ านวน 1 แห่ง  -  -  - 2,000,000 จ านวนโครงการ  - ประชาชนมถีนนในการคมนาคม อบต.แม่อุสุ

ระหวา่งต าบลแมอ่สุุ และต าบลแมส่อง และการคมนาคมของประชาชน ที่กอ่สร้าง สัญจรที่สะดวก

สะดวกสบายขึ น

3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้ประชาชนได้มเีส้นทาง  - ถนน คสล. ระยะทาง  -  -  - 6,500,000 จ านวนโครงการ  - ประชาชนมถีนนในการคมนาคม อบต.แม่อุสุ

หมู่ 5 บ้านทีซวยคี คมนาคมที่สะดวกสบายในทุกฤดู 2,500 เมตร ที่กอ่สร้าง สัญจรที่สะดวก

 -  -  -  -  - 11,500,000  -  -  -
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วัตถุประสงค์

รวม  3  โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่6

อปท. (อ าเภอท่าสองยาง)
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ยทุธศาสตร์จังหวดัตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัตาก 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน         
 1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ






แบบ ผ. 05

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2  - การคมนาคมและการขนส่งสินค้า กอ่สร้างถนน คสล.  -  - 1,900,000   - 1 เส้นทาง  - ประชาชนมคีวามสะดวก อบต.พบพระ

ต.พบพระ ทางการเกษตรสะดวก ในการคมนาคม

2 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง  - เพื่อประชาชนที่สัญจรไปมา โคมไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ  -  - 1,430,000   - ติดต้ังโคมไฟ  - ประชาชนได้มแีสงสวา่งส าหรับ ทต.พบพระ

สาธารณะตามแนวถนน สายแยก มแีสงสวา่งให้ความปลอดภัย ตามแนวถนนสายแยก ส่องสวา่ง ใชใ่นการสัญจรไปมาปลอดภัย

พบพระ - มอเกอร์ยาง ชมุชนที่ 4 ในชวีติและทรัพยสิ์น พบพระ-มอเกอร์ยาง ชมุชนที่ 4 จ านวน 28 ต้น ในชวีติและทรัพยสิ์น

หมู่ที่ 3 ต าบลพบพระ หมู่ที่ 3 ต าบลพบพระ

3 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสวา่ง  - เพื่อประชาชนที่สัญจรไปมา โคมไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ  -  - 1,430,000   - ติดต้ังโคมไฟ  - ประชาชนได้มแีสงสวา่งส าหรับ ทต.พบพระ

สาธารณะตามแนวถนนสายแยก มแีสงสวา่งให้ความปลอดภัย ตามแนวถนนสายแยก ส่องสวา่ง ใชใ่นการสัญจรไปมาปลอดภัย

พบพระ-หมื่นฤาชัย ชุมชนที่ 5 ในชวีติและทรัพยสิ์น พบพระ-หมื่นฤาชยั ชมุชนที่ 5 จ านวน 28 ต้น ในชวีติและทรัพยสิ์น

หมู่ที่ 3 ต าบลพบพระ หมู่ที่ 3 ต าบลพบพระ

 -  -  -  - 4,760,000  -  -  -  -
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่6

อปท. (อ าเภอพบพระ)
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ยทุธศาสตร์จังหวดัตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัตาก 1. โครงสร้างพ้ืนฐาน         
 1. ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รวม  3  โครงการ






แบบ ผ. 05

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ  - มรีะบบมลัดิมเีดียที่มคุีณภาพเพื่อใช้ มรีะบบมลัดิมเีดียและส่ือการเรียน  -   - 182,000  - มรีะบบ  - ระบบมลัดิมเีดียเพื่อพัฒนา ทต.พบพระ

มลัติมเีดียและแหล่งเรียนรู้ภายใน ในการเรียนการสอน การสอนที่พร้อมใชง้าน มลัดิมเีดีย การเรียนรู้ของเด็กนักเรียน

หอ้งเรียน ที่ทันสมยั

2 โครงการกอ่สร้างสนามกฬีา  - เพื่อให้ประชาชนมสีนามกฬีา สนามกฬีา จ านวน 1 แห่ง  -   - 1,000,000  - จ านวนแห่ง  - ประชาชนมสีนามกฬีา อบต.พบพระ

หมู่ที่ 15 ต.พบพระ เพื่อใชอ้อกก าลังกาย เพื่อใชอ้อกก าลังกาย

 -  -  -   - 1,182,000  -  -  -  -
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รวม  2  โครงการ

ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัตาก 2 การวางแผน ส่งเสริมการลงทุนพาณชิยกรรมและส่งเสริมการท่องเทีย่ว     
 2. ยทุธศาสตร์ดา้นคุณภาพชีวติ
2.1 แผนงานการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จังหวดัตาก 4. การส่งเสริมการท่องเทีย่ว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน






แบบ ผ. 08

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ 1. ครุภณัฑ์โฆษณาและ  - เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 1. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล -  - 19,300 - กองกิจการ

เผยแพร่ ในการปฏบิติังานเปน็ไปด้วย ความละเอียด 20 ล้านพเิซล สภาฯ

ความสะดวก รวดเร็ว จ านวน 1 เคร่ือง

2. ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ และมีประสิทธิภาพ 1. ไมโครโฟนส าหรับผู้เขา้ร่วมประชมุ  - 232,000 - - ส านักปลัดฯ

จ านวน 30 ชุด และอุปกรณ์ต่อพว่ง

พร้อมติดต้ัง

2. ตู้ล าโพงขยายเสียงเคล่ือนที่ -  - 15,000 - ส านักปลัดฯ

จ านวน 1 เคร่ือง

3. ครุภณัฑ์ส านักงาน 1. เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง -  - 28,000 - ส านักปลัดฯ

ขนาด 24,000 บทียีู

พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

2. เคร่ืองปรับอากาศส่ีทศิทาง -  - 90,000 - ส านักปลัดฯ

แบบแขวน ขนาด 50,000 บทียีู

พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 เคร่ือง

3. เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง -  - 36,400 - กองแผนและ

(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู งบประมาณ

จ านวน 1 เคร่ือง
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บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ (ครั้งที ่6)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 08

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  -  - 11,000  - กองแผนและ

จ านวน 2 หลัง ๆละ 5,500 บาท งบประมาณ

5. เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง -  - 72,800 - กองคลัง

(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 36,400 บาท

6) จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร แบบใช้ - 18,000 - กองกิจการ

กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ สภาฯ

คร้ังละ 20 แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง

4. ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 1. อุปกรณ์กระจายการท างาน -  - 230,000 - ส านักปลัดฯ

ส าหรับเครือข่าย (Link Load 

Balancer) พร้อมติดต้ัง 

จ านวน 1 เคร่ือง

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ -  - 21,000 - ส านักปลัดฯ

(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง

แบบที่ 2 พร้อมติดต้ัง 

จ านวน 1 เคร่ือง

3. อุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนก - 1,400  - - ส านักปลัดฯ

ประสงค์ (Smart Card Reader)

จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 700 บาท

4. เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด  -  - 2,600 - กองคลัง

LED ขาวด า (๑๘ หน้า/นาท)ี

51

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 08

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5. เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA  -  - 7,500 - กองการ

จ านวน 3 เคร่ือง ๆละ 2,500 บาท เจ้าหน้าที่

 - 233,400 551,600  -

เหตผุลและความจ าเป็น :  เพื่อให้ อบจ.ตาก มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

52

รวม

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 08

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภณัฑ์ 1. ครุภณัฑ์ก่อสร้าง  - เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 1. เคร่ืองตัดคอนกรีตมือถือชนิด  -  - 70,000  - ส านักการช่าง

ในการปฏบิติังานเปน็ไปด้วย เคร่ืองยนต์ ขนาดใบตัด 16 นิ้ว 

ความสะดวก รวดเร็ว จ านวน 1 เคร่ือง

2. ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ และมีประสิทธิภาพ 1. เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM  -  - 30,000  - ส านักการช่าง

ชนิดประจ าที่ ขนาด 40 วัตต์ 

จ านวน 1 เคร่ือง

3. ครุภณัฑ์โรงงาน 1. แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 4.5 ตัน  -  - 15,000  - ส านักการช่าง

พร้อมขาต้ังแบบ 4 ขา ชนิด

ปรับระดับได้ จ านวน 1 ชุด

4. ครุภณัฑ์ดับเพลิง 1. เคร่ืองผสมน้ ายาโฟมดับเพลิง  -  - 45,000  - ส านักการช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง พร้อมน้ ายาโฟม 

จ านวน 3 ถัง

5. ครุภณัฑ์อืน่ๆ 1. อุปกรณ์กูภ้ยัทางสูง  -  - 99,000  - ส านักการช่าง

จ านวน 1 ชุด

 -  - 259,000  -

เหตผุลและความจ าเป็น :  เพื่อให้ อบจ.ตาก มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

53

รวม

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 08

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ์ 1. ครุภณัฑ์ยานพาหนะ  - เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 1. รถบรรทุก 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก  - 1,920,000  -  - ส านักการช่าง

และขนส่ง ในการปฏบิติังานเปน็ไปด้วย จ านวน 1 คัน

2. ครุภณัฑ์ก่อสร้าง ความสะดวก รวดเร็ว 1. รถบดล้อล้อยาง ไม่น้อยกว่า  -  - 4,000,000  - ส านักการช่าง

และมีประสิทธิภาพ 8 ล้อ จ านวน 1 คัน 

3. ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ 1. เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM - - 60,000 - ส านักการช่าง
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จ านวน 5 เคร่ือง

ๆละ 12,000 บาท

2. เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM - - 48,000 - ส านักการช่าง
ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ 

จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 24,000 บาท

4. ครุภณัฑ์ส ารวจ 1. เคร่ืองบนัทกึข้อมูลการเดินทาง  -  - 50,000  - ส านักการช่าง

ของรถ จ านวน 5 เคร่ือง
ๆละ 10,000 บาท

2. ล้อวัดระยะทาง จ านวน 3 เคร่ือง  -  - 24,000  - ส านักการช่าง

ๆละ 8,000 บาท

5. ครุภณัฑ์ส านักงาน 1. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  -  - 22,000  - ส านักการช่าง

จ านวน 4 หลัง ๆละ 5,500 บาท
2. เคร่ืองพมิพดี์ดไฟฟา้  -  - 23,000  - ส านักการช่าง
จ านวน 1 เคร่ือง

3. ผ้าใบเต็นท ์ขนาด 4x8 เมตร  -  - 100,000  - ส านักการช่าง

จ านวน 10 ผืน ๆละ 10,000 บาท

 - 1,920,000 4,327,000  -  -

เหตผุลและความจ าเป็น :  เพื่อให้ อบจ.ตาก มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 54

รวม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนงาน หมวด ประเภท






แบบ ผ. 08

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ 1. ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ  - เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 1. กล้องโทรทศัน์วงจรปดิ (CCTV)  -  - 310,000  - ส านักการช่าง

ในการปฏบิติังานเปน็ไปด้วย จ านวน 1 ชุด

2. ครุภณัฑ์ส านักงาน ความสะดวก รวดเร็ว 1. เก้าอีส้ านักงาน จ านวน 4 ตัว  -  - 6,000  - ส านักการช่าง

และมีประสิทธิภาพ ๆละ 1,500 บาท 

 -  - 316,000  -  -

เหตผุลและความจ าเป็น :  เพื่อให้ อบจ.ตาก มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานอยา่งเพียงพอ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

55

รวม

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา


