
 

 

 
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
เร่ือง  การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  

เปลี่ยนแปลง (คร้ังที่ 5)   
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

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

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เพื่อเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนน้ัน รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาที่กําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปที่เพิ่มเติม        
โดยถือปฏิบัติตามข้ันตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง  
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กลาวคือ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
สี่ปที่เปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก     
ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/๒๕61 ในวันที่ 4 ตุลาคม ๒๕61 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดตากพิจารณา ในคราวประชุม ครั้งที่ 4/๒๕61 ในวันที ่26 ตุลาคม ๒๕61 
 

 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561      
ขอ 22/1 จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)      
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

   ทั้งน้ีมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ประกาศ จนถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  26  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 
 

   (นายณัฐวุฒิ    ทวีเกื้อกลูกิจ) 
   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 

 
 

 

 

 



สารบัญ 
 
 

โครงการภายใตแนวทางการพัฒนา                     หนา 
 

แบบ ผ. 07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  1   
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 5) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก     2 - 5 

  แบบ ผ. 01 สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ        

- ยุทธศาสตรที ่1  ดานโครงสรางพื้นฐาน             2 – 3 

- ยุทธศาสตรที ่5  ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       4 - 5 
 

                   
   

         

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



แบบ ผ.07

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 1  ดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 2 0 0 2

รวม 0 2 0 0 2

ยุทธศาสตรที่ 5  ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1 แผนงานการเกษตร 0 1 1 1 3

รวม 0 1 1 1 3

รวมทั้งสิ้น 0 3 1 1 5

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5)

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร



แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - เพื่อใหราษฎรใชถนนในการสัญจร  - ขนาดผิวจราจรกวาง 5,489,000  -  -  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรไดรับประโยชน สํานักการชาง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง และขนสงพืชผลทางการเกษตร 9.70 - 15.75 ม. ที่กอสราง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ถนนจอมพล เขตเทศบาลเมืองตาก ไดรับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.20 ม. ไดมาตรฐานในการใชงาน

เชื่อมโยง หมูที่ 1 บานเกาะตาเถียร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา

เขตตําบลไมงาม 10,440 ตร.ม.

อําเภอเมือง จังหวัดตาก

8 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปน  - เพื่อใหราษฎรใชถนนในการสัญจร  - ขนาดผิวจราจรกวาง 5,489,000  1,000,000  -  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรไดรับประโยชน สํานักการชาง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง และขนสงพืชผลทางการเกษตร 1.45 - 15.75 ม. ที่กอสราง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ถนนจอมพล เขตเทศบาลเมืองตาก ไดรับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.20 ม. ไดมาตรฐานในการใชงาน

เชื่อมโยง หมูที่ 1 บานเกาะตาเถียร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา

เขตตําบลไมงาม 11,615 ตร.ม.

อําเภอเมือง จังหวัดตาก

เหตุผลและความจําเปน : เนื่องจากประชาชนไดรับความเดือดรอน จึงมีความจําเปนเรงดวนในการพัฒนาปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพดี

หมายเหตุ : แกไข (ครั้งที่ 2) 2

(เปลี่ยนแปลงเปน)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(แบบเดิม)

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน



แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

36 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปน  - เพื่อใหถนนที่ไดรับความเสียหาย  - ขนาดกวาง 6.00 - 11.00 ม. 2,000,000  2,011,000 2,629,000 - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใชเสนทางไดรับ สํานักการชาง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ไดรับการซอมแซมบํารุงรักษาใหอยู ระยะทางยาว 2.670 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0036  ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซอมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เทศบาลเมืองตาก - ม.1  ต.ไมงาม หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา บํารุงรักษา ทรัพยสินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก 21,360 ตร.ม.

N 1866942  E 513014

36 ปรับปรุงถนนโดยกอสรางเปน  - เพื่อใหถนนที่ไดรับความเสียหาย  - ขนาดกวาง 6.00-11.00 ม. 2,000,000 12,011,000 2,629,000 - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใชเสนทางไดรับ สํานักการชาง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ไดรับการซอมแซมบํารุงรักษาใหอยู ระยะทางยาว 4,593 ม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0036  ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซอมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เทศบาลเมืองตาก - ม.1  ต.ไมงาม หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา บํารุงรักษา ทรัพยสินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก 34,783 ตร.ม.

N 1866942  E 513014

เหตุผลและความจําเปน : สนับสนุนรองรับยุทธศาสตรจังหวัด ในการพัฒนาปรับปรุงสายทางฯ

หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) 3

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(แบบเดิม)

(เปลี่ยนแปลงเปน)



แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 1. เพื่อปกปองและบํารุงรักษา 1. กิจกรรมสํารวจและจัดทํา 200,000  -  -  - 1. มีตนไม 1. ไดอนุรักษพันธุกรรมพืช กองแผนและ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พันธุกรรมพืช ปายรายชื่อตนไมใน อบจ. งบ อบจ.ตาก ที่สํารวจ 2. ไดรวบรวมพันธุพืช สมุนไพร งบประมาณ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2. เพื่อสํารวจรวบรวมพันธุกรรมพืช 2.จัดทําแปลงปลูกพืชสมุนไพร ไมนอยกวา ในทองถิ่น

สยามบรมราชกุมารี 3. เพื่ออนุรักษและใชประโยชน พรอมจัดทําบัญชีรายชื่อฯ 2,000 ตน 3. เปนศูนยเผยแพรและขอมูล

อบจ.ตาก พันธุกรรมพืช จํานวน 1 แปลง 2. มีสมุนไพร ใหผูที่สนใจ

4. เพื่อสรางจิตสํานึกในการหวง 3. จัดฝกอบรมใหความรูและสราง  - 200,000 200,000 200,000 ไมนอยกวา 4. ชวยลดภาวะโลกรอน

แหนและเห็นคุณคาของการ จิตสํานึกในการอนุรักษ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก 100 ชนิด

อนุรักษพันธุกรรมพืช พันธุกรรมพืช ใหเยาวชน 3. จํานวน

และประชาชนทั่วไป ผูเขารับการ

จํานวน 100 คน ฝกอบรม

ไมนอยกวา

รอยละ 80

4

(แบบเดิม)

5.1 แผนงานการเกษตร

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 1. เพื่อปกปองและบํารุงรักษา 1. กิจกรรมสํารวจและจัดทํา 200,000 400,000 400,000 400,000 1. มีตนไม 1. ไดอนุรักษพันธุกรรมพืช กองแผนและ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พันธุกรรมพืช ปายรายชื่อตนไมใน อบจ. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่สํารวจ 2. ไดรวบรวมพันธุพืช สมุนไพร งบประมาณ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2. เพื่อสํารวจรวบรวมพันธุกรรมพืช 2.จัดทําแปลงปลูกพืชสมุนไพร ไมนอยกวา ในทองถิ่น

สยามบรมราชกุมารี 3. เพื่ออนุรักษและใชประโยชน พรอมจัดทําบัญชีรายชื่อฯ 2,000 ตน 3. เปนศูนยเผยแพรและขอมูล

อบจ.ตาก พันธุกรรมพืช จํานวน 1 แปลง 2. มีสมุนไพร ใหผูที่สนใจ

4. เพื่อสรางจิตสํานึกในการหวง 3. จัดฝกอบรมใหความรูและสราง ไมนอยกวา 4. ชวยลดภาวะโลกรอน

แหนและเห็นคุณคาของการ จิตสํานึกในการอนุรักษ 100 ชนิด

อนุรักษพันธุกรรมพืช พันธุกรรมพืช ใหเยาวชน 3. จํานวน

และประชาชนทั่วไป ผูเขารับการ

จํานวน 100 คน ฝกอบรม

ไมนอยกวา

รอยละ 80

เหตุผลและความจําเปน : เพื่อเปนการรวบรวมพันธุกรรมพืช และสมุนไพร ใหเปนแหลงเรียนรูกับเยาวชน และประชาชนทั่วไป

5

(เปลี่ยนแปลงเปน)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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