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

เพ่ิมเติม (คร้ังที่ 4)   
ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

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

 ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) 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 
สี่ปที่เพิ่มเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก     
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 22/2 จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก  
 

  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 แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก    1 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) องคการบริหารสวนจังหวดัตาก   2-28 

 

แบบ ผ.01 สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ             2 

- ยุทธศาสตรที ่ 2  ดานสงเสริมคุณภาพชวีิต             ๒ 

 

แบบ ผ.05 สําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด            3-28 

 
 
 

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

 

 



แบบ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดงานฤดูหนาว 1. เพื่อสงเสริมและรักษาจารีต  - จัดกิจกรรมการจัดแสดง  - 300,000  -  - จํานวน 1. ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น กองการ

"อุนไอรัก คลายความหนาว" ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม สาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม ของจังหวัดตาก ไดรับการ ศึกษาฯ

ครั้งที่ 2 ของทองถิ่น ทองถิ่นของจังหวัดตาก เผยแพรและสืบสานไว

2. เพื่อการจัดแสดงสาธิตเกี่ยวกับ 2. ประชาชนไดจัดการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิปญญา สาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

ชาวบานของชุมชนตางๆ และภูมิปญญาทองถิ่น

 -  - 0 300,000 0 0  -  -  -

เหตุผลและความจําเปน : เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการใหจัดโครงการจัดงานฤดูหนาว"อุนไอรัก คลายความหนาว" ครั้งที่ 2

2

รวม  1  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตรจังหวัดตาก 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแกไขปญหาความยากจน และ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 3 สงเสริมคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ. 07

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตรที่ 1  ดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 64 262,560,421 77 332,946,421 77 332,946,421 218 928,453,263

รวม 0 0 64 262,560,421 77 332,946,421 77 332,946,421 218 928,453,263

ยุทธศาสตรที่ 2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 0 2 500,000 1 200,000 1 200,000 4 900,000

รวม 0 0 2 500,000 1 200,000 1 200,000 4 900,000

ยุทธศาสตรที่ 5  ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 1 10,000,000 0 0 1 10,000,000

รวม 0 0 0 0 1 10,000,000 0 0 1 10,000,000

รวมทั้งสิ้น 0 0 66 263,060,421 79 343,146,421 78 333,146,421 223 939,353,263

 

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 รวม 4 ปป 2564



แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - เพื่อใหประชาชนมีเสนทางคมนาคม กอสรางถนน คสล.  - 5,088,000 5,088,000 5,088,000 ความยาวของ  - ประชาชนมีเสนทางคมนาคม อบต.วังหิน

เสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานวังเจา ที่สะดวกสบาย มีความปลอดภัย ขนาดกวาง 5.00 ม. ถนนที่ได ที่สะดวกสบาย มีความปลอดภัย

ตําบลวังหิน ในชีวิตและทรัพยสิน ยาว 2,400 ม. มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพยสิน

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

1,200 ตร.ม.

พรอมลงลูกรังไหลทางขางละ

0.50 ม. 

(ตามแบบ อบต.วังหินกําหนด)

2 โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่ออํานวยความสะดวกและความ กอสรางถนน คสล.  - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ดําเนินการ  - มีความสะดวกปลอดภัยในการ อบต.

สายหมูที่ 4,5,6 ต.ปามะมวง ปลอดภัยในการสัญจรบนทองถนน กวาง 5.00 ม. ไดมาตรฐาน ใชรถใชถนน ปามะมวง

เชื่อม หมูที่ 3 ต.แมทอ ยาว 3,000 ม. งานชาง

อ.เมืองตาก จ.ตาก จนกวาจะสิ้นสุดโครงการ

3

ยุทธศาสตรจังหวัดตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแกไขปญหาความยากจน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
อปท. (อําเภอเมืองตาก)

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 1. โครงสรางพื้นฐาน         

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการปรับปรุงถนน ลาดยาง  - เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน ปรับปรุงถนนลาดยาง  - 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความยาวของ  - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.น้ํารึม

หมูที่ 7 บานเนินมะคึก การสัญจรและคมนาคม สายหนา รร.ลานมะครอ - ถนนที่ได สัญจรที่สะดวกและปลอดภัยขึ้น

 แยกบุงมะกอก มาตรฐาน

กวาง 6 ม. ยาว 4,000 ม.

4 โครงการกอสรางปรับปรุงทอระบายน้ํา - เพื่อกอสรางปรับปรุงทอระบายน้ํา ชวงที่ 1 งานกอสราง  - 7,338,000 7,338,000 7,338,000 กอสราง  - แกไขปญหาน้ําทวมขัง เทศบาล

และถนนคลองพอตวน และถนนคลองพอตวนเพื่อเปนการ ปรับปรุงทอระบายน้ํา ปรับปรุง อยางยั่งยืน เมืองตาก

แกไขปญหาความเดือดรอน น้ําทวมขัง และถนนคลองพอตวน ทอระบายน้ํา

กม.0+099.61- กม. และถนน

0+251.04 ระยะทาง คลองพอตวน

151.43 ม. ลดปญหา

ชวงที่ 2  - 7,353,900 7,353,900 7,353,900 น้ําทวมขัง

กม.0+251.04- กม. รอยละ 80

0+401.40 ระยะทาง

151.76 ม.

ชวงที่ 3  - 4,887,470 4,887,470 4,887,470

กม.0+000.00- กม.

0+099.61 ระยะทาง

100.86 ม.

ชวงที่ 4  - 5,980,000 5,980,000 5,980,000

กม.0+000.00- กม.

0+198.60 ระยะทาง

198.6 ม.

4

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ชวงที่ 5 งานกอสราง

ประตูระบายน้ํา G1  - 2,844,700 2,844,700 2,844,700

จํานวน 1 แหง

ประตูระบายน้ํา G2  - 3,366,300 3,366,300 3,366,300

จํานวน 1 แหง

5 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  - เพื่อการสัญจรไปมาระหวาตําบล กอสรางถนน  - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 รอยละของ  - การสัญจรไปมาระหวางตําบล อบต.โปงแดง

Cape Seal หมูที่ 8 บานน้ําดิบควง เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ลาดยางกวาง 6 ม. อุบัติเหตุ เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว

ถึงแยก 1009 หมูที่ 3 และปลอดภัยเพื่อใหประชาชนได ยาว 4,000 ม. ลดลง และปลอดภัย

บานหนองนกปกกา ถึง ขนสงสินคาการเกษตรมีความสะดวก ไมมีไหลทางถนน จํานวน

บานยางโองนอก ตําบลแมสลิด และรวดเร็วยิ่งขึ้น สายบานน้ําดิบควง พาหนะที่

หมูที่ 8 ถึงแยก สัญจรไปมา

สาย 1009 บาน บนถนน

หนองนกปกกา เพิ่มมากขึ้น

ถึงบานยางโอง

ต.แมสลิด

อ.บานตาก จ.ตาก

5

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - เพื่อใหประชาชนมีเสนทางคมนาคม กอสรางถนน คสล.  - 5,482,000 5,482,000 5,482,000 ความยาว  - การคมนาคมมีความสะดวก ทต.

เสริมเหล็ก สายเดนยาว หมูที่ 3 ที่สะดวกและปลอดภัย ขนาดกวาง 5.00ม. ของถนน และปลอดภัย หนองบัวใต

บานคลองหวยทราย ต.หนองบัวใต ยาว 2,800 ม.

อ.เมืองตาก จ.ตาก หนา 0.15 ม.

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - เพื่อปรับปรุงถนนภายในหมูบาน กอสรางถนน คสล.  - 2,077,000 2,077,000 2,077,000 รอยละหรือ  - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.

บานวังประจบ ถึง บานลานหวยเดื่อ ใชในการสัญจรของประชาชน กวาง 5.00 ม. จํานวน สัญจรที่สะดวก วังประจบ

ตําบลโปงแดง (อางหวยคลองไคร) ยาว 1,000 ม. ครัวเรือน

หมูที่ 1 หนา 0.15 ม. ประชาชน

พรอมไหลทางกวาง ที่มีการ

ขางละ 0.50 ม. คมนาคม

หรือพื้นที่ไมนอยกวา สะดวก

5,000 ม. รวดเร็ว

เพิ่มมากขึ้น

 -  - 0 83,417,370 83,417,370 83,417,370  -  -  -
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รวม  7  โครงการ



แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - เพื่อใหประชาชนใหเสนทาง ถนน คสล.ยาว 1,250 ม.  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนจํานวน  - ประชาชนมีเสนทางคมนาคม อบต.ทองฟา

เสริมเหล็ก หมูที่ 9 จากถนน คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว กวาง 5 ม. หนา 0.10 ม. 1 สาย ที่สะดวกและรวดเร็ว

1175 ถึงบานแพะหมูที่ 7 

ตําบลทุงกระเชาะ 

2 โครงการกอสรางถนน คสล.บานใหม  - เพื่อใหประชาชนใชเสนทางในการ ถนน คสล. กวาง 4 ม.  - 2,502,400 2,502,400 2,502,400 ถนนยาว  - ประชาชนมีความสะดวก ทต.

หมูที่ 7 ตําบลทุงกระเชาะเชื่อม คมนาคมไดสะดวกยิ่งขั้น ยาว 1,360 ม.หนา 0.15 ม. 920 ม. ในการสัญจรไปมา ทุงกระเชาะ

หมูที่ 9 ตําบลทองฟา ไหลทางลงลูกรังกวางเฉลี่ย 

0.50 ม. หรือรวมพื้นที่ คสล.

ทั้งหมดไมนอยกวา 5,440 ตร.ม. 

พิกัด โครงการจุดเริ่มตน 

N.1702858 

E098.98728 จุดสิ้นสุด

N17.03257E098.98257
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) 

อปท. (อําเภอบานตาก)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตรจังหวัดตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแกไขปญหาความยากจน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 1. โครงสรางพื้นฐาน         

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน



แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 9  - เพื่อใหประชาชนใชเสนทางในการ ถนน คสล. ผิวกวาง 4 ม.  - 9,844,000 9,844,000 9,844,000 ถนนยาว  - ประชาชนมีความสะดวก ทต.

ตําบลทุงกระเชาะ เชื่อมหมูที่ 1 คมนาคมไดสะดวกยิ่งขั้น หนา 0.15 ม.ยาว 5,860 ม. 5,860 ม. ในการสัญจรไปมา ทุงกระเชาะ

ตําบลเกาะตะเภา และหมูที่ 6 ไหลทางกวางเฉลี่ย 0.50 ม.

ตําบลตากตก พิกัดโครงการจุดเริ่มตน 

N.17.03075 

E099.01780 E099.05650 

จุดสิ้นสุดโครงการ N.17.04830 

4 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 1  - เพื่อใหประชาชนไดมีถนนสําหรับ ถนน คสล.ขนาดกวาง 5 เมตร  - 3,790,000 3,790,000 3,790,000 ความพึงพอใจ ประชาชนไดมีถนนสําหรับใช อบต.สมอโคน

สมอโคนเรียบแมน้ําปง ตําบลสมอโคน ใชในการคมนาคมไดอยางสะดวก  ยาว 1,970 ม. หนา 0.15 ม. รอยละ 80 ในการคมนาคมไดอยางสะดวก

อําเภอบานตาก ถึง หมูที่ 5 บานวังมวง หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา ของผูใชเสนทาง

ตําบลไมงาม (บริเวณทาทรายมิ่งมงคล)  9,850 ตร.ม.

อําเภอเมืองตาก 

5 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 1. เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก ถนน คสล. ยาว 1,000 ม.  - 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ถนน คสล. ยาว 1. ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ตากตก

บานหินโคว ตําบลตากตก เชื่อมตอ รวดเร็วและปลอดภัยในการใชถนน 1,000 ม. และปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ถนนสายดงยางทุงกระเชาะ 2. เพื่อเปนเสนทางเชื่อมตอระหวาง  2. มีถนนเชื่อมตอระหวาง

พื้นที่ตําบลในการสัญจรไปมา สองตําบลทําใหสะดวกในการ

สัญจร

6 โครงการกอสรางถนน/ลาดยาง 1. เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 1,900,000 1,900,000 1,900,000 มีถนนสัญจร 1. ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ตากตก

แอสฟสทติกคอนกรีตเชื่อม รวดเร็วและปลอดภัยในการใชถนน กวาง 5 ม. หนา 0.50 ม. ไปมาจํานวน และปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ตําบลทุงกระเชาะ หมูที่ 3 2. เพื่อเปนเสนทางเชื่อมตอระหวาง ยาว 2,000 ม. 1 แหง  2. มีถนนเชื่อมตอระหวาง

บานหนองงิ้ว ถึง ตําบลทุงกระเชาะ พื้นที่ตําบลในการสัญจรไปมา สองตําบลทําใหสะดวกในการ

สัญจร
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แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการกอสรางถนนผิวจราจร 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพถนนใหได ผลผลิต -กอสรางถนนถนนผิว  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1. เปนไปตาม 1. สภาพถนนไดรับการพัฒนาให อบต.

ลาดยาง หมูที่ 3 ตําบลเกาะตะเภา มาตรฐาน    จราจรลาดยาง ขนาดผิวจราจร แบบรูปและ ไดมาตรฐาน เกาะตะเภา

เชื่อมตําบลทุงกระเชาะและ 2. เพื่อสงเสริมการสัญจรของ กวาง 6.00 ม. ยาว 5,000 ม.    รายการที่ อบจ.  2. การสัญจรของประชาชน

ตําบลตากตก ประชาชน,เกษตรกรทั้ง 3 ตําบล -ระยะทางกอสรางปละ 1,250 ม. กําหนด    เกษตรกรทั้ง 3 ตําบล มีความ

ไดรับความสะดวกเพิ่มขึ้น เปาหมาย ประชาชนและเกษตรกร 2. คุณภาพของ สะดวกเพิ่มขึ้น

3. เพื่อสงเสริมการขนสงพืชผลทาง ทั้ง 3 ตําบล ประมาณ 450 ถนนเปนไปตาม 3. การขนสงพืชผลทางการ

การเกษตรของเกษตรกร ครัวเรือนใชประโยชน มาตรฐาน เกษตรของเกษตรกรมีความ

ไดรับความสะดวกเพิ่มขึ้น สะดวกเพิ่มขึ้น

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพถนนใหได ผลผลิต -กอสรางถนนถนนผิว  - 3,125,000 3,125,000 3,125,000 1. เปนไปตาม 1. สภาพถนนไดรับการพัฒนาให อบต.

เสริมเหล็ก หมูที่ 5 ตําบลเกาะตะเภา มาตรฐาน    จราจรลาดยาง ขนาดผิวจราจร แบบรูปและ ไดมาตรฐาน เกาะตะเภา

เชื่อมหมูที่ 4 ตําบลทองฟา  2. เพื่อสงเสริมการสัญจรของ กวาง 5.00 ม. ยาว 5,000 ม.    รายการที่ อบจ.  2. การสัญจรของประชาชน

ประชาชน,เกษตรกรทั้ง 3 ตําบล -ระยะทางกอสรางปละ 1,250 ม. กําหนด    เกษตรกรทั้ง 3 ตําบล มีความ

ไดรับความสะดวกเพิ่มขึ้น เปาหมาย ประชาชนและเกษตรกร 2. คุณภาพของ สะดวกเพิ่มขึ้น

3. เพื่อสงเสริมการขนสงพืชผลทาง ทั้ง 3 ตําบล ประมาณ 450 ถนนเปนไปตาม 3. การขนสงพืชผลทางการ

การเกษตรของเกษตรกร ครัวเรือนใชประโยชน มาตรฐาน เกษตรของเกษตรกรมีความ

ไดรับความสะดวกเพิ่มขึ้น สะดวกเพิ่มขึ้น

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อใหการเดินทางสัญจรไปมา ทายบานหมู 4 บานยางโองน้ํา  - 4,817,900 4,817,900 4,817,900 ถนน คสล. 1 .การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก อบต.แมสลิด

เสริมเหล็กทายบานยางโองน้ํา สะดวก    ต.แมสลิด ถึง บานวังหวาย จํานวน 1 สาย 2. ลดตนทุนการขนสงสินคา

หมูที่ 4 - บานวังหวาย ตําบลวังหมัน 2. เพื่อลดตนทุนการขนสงสินคา ต.วังหมัน ออกสูตลาด

ออกสูตลาด
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แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวกสบาย กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 2,984,100 2,984,100 2,984,100 ถนนไดรับการ  - ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ตากออก

เสริมเหล็ก หมูที่ 1,2 (บริเวณบาน ปลอดภัย เขตติดตอเทศบาลตําบลบานตาก ปรับปรุง และปลอดภัยในการใชถนน

ปากรองหวยจี)้ 2.เพื่อเปนเสนทางในการขนสงพิชผล หมูที่ 2 และ หมูที่ 1 จํานวน 1 สาย 

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด   บานปากรองหวยจี้จนถึงเขตติดตอ 1,261 ม.

3. เพื่อเปนเสนทางเชื่อมตอระหวาง อบต.สมอโคน กวาง 4.00 ม. 

หมูบาน,ตําบล,สวนราชการ ยาว 1,261 ม. หนา 0.51 ม.

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 1. เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวกสบาย กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 1,712,000 1,712,000 1,712,000 มีถนน คสล.  - ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.ตากออก

เสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานปากรองหวยจี้  ปลอดภัย หมูที่ 1 บานปากรองหวยจี้ เพิ่มจํานวน และปลอดภัยในการใชถนน

2.เพื่อเปนเสนทางในการขนสงพิชผล ตําบลตากออก เชื่อมตอหมูที่ 6 1 สาย

ทางการเกษตรออกสูทองตลาด   ตําบลสมอโคน อําเภอบานตาก ยาว 840 ม.

3. เพื่อเปนเสนทางเชื่อมตอระหวาง จังหวัดตาก

หมูบาน,ตําบล,สวนราชการ

12 โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหประชาชนสัญจรไปมา จํานวน 1 แหง  - 950,000 950,000 950,000 มีถนนในการ  - ประชาชนไดใชถนนในการ ทต.บานตาก

กวาง 5.00 ม. ยาว 85.00 ม. ไดสะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ สัญจรไปมา คมนาคมสะดวกปลอดภัย

หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา บนทองถนน จํานวน 

425 ตร.ม พรอมกอสรางทอลอดเหลี่ยม 14 แหง

คสล. ขนาดกวาง 2.40 ม. สูง 2.00 ม. 

ยาว 10.00 ม. จํานวน 3 ชอง 

(บริเวณม.2 – 3 ต.ตากออก 

อ.บานตาก จังหวัดตาก)
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แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการติดตั้งโคมไฟฟาประติมากรรม  - เพื่อเพิ่มแสงสวางและความปลอดภัย กวาง 5 เมตร ยาว 840 เมตร  - 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ติดตั้งโคมไฟฟา  - ประชาชนไดรับความปลอดภัย ทต.บานตาก

(บริเวณสะพานขามแมน้ําปงและ ในการสัญจรบนทองถนน จํานวน 1 แหง ในการใชรถใชถนนลดการเกิด

สะพานขามหวยตาก อําเภอบานตาก อุบัติเหตุบนทองถนน

จังหวัดตาก) 

14 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน  - เพื่อใหประชาชนมีน้ําเพื่ออุปโภค กอสรางโรงสูบน้ําพรอมระบบ  - 800,000 800,000 800,000 โรงสูบน้ํา  - ประชาชนมีน้ําอุปโภคและ อบต.ทองฟา

หมูที่ 9 (ขุดแหลงน้ําดิบใหม) และบริโภคอยางเพียงพอ ขยายเขตประปา พรอมระบบ บริโภคอยางเพียงพอ

เหนือบานผาแตม ลําหวยทูพรอม ประปา

ระบบสูบน้ํา 

 -  - 0 50,025,400 50,025,400 50,025,400  -  -  -

11

รวม  14  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงกอสรางถนน คสล.หมูที่ 2  - เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง  3 เมตร  - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จํานวนพื้นที่  - ประชาชนไดรับความสะดวก ทต.ทุงหลวง

บานแมจะเราสองแคว ถึง หมูที่ 1 สะดวกปลอดภัย ในการใชเสน ยาว 19,410  เมตร ของถนนที่ได ในการใชเสนทางสัญจร

บานหวยนกแล ต.พระธาตุ ทางสันจร รับการกอสราง

ปรับปรุง

จํานวน 1 เสน

2 โครงการกอสรางถนน คสล. สาย  - เพื่อใหประชาชนไดรับความ กวาง 5 เมตร  - 5,900,000 5,900,000 5,900,000 ถนน คสล.  - ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.แมตื่น

บานหนองหลวง - บานหวยน้ําเย็น สะดวกในการสัญจร ยาว 10,000 เมตร จํานวน 1 เสน ในการสัญจร

3 กอสรางถนน คสล.สายบานปาไร  - เพื่อเชื่อมทางระหวาง อบต. กวาง 4.00 เมตร  - 492,000 492,000 492,000 ถนน คสล.  - ประชาชนทั้ง 2 ตําบล อบต.แมระมาด

หมู 2 ต.ขะเนจี้อ ถึงแยกทางหลวง แมระมาด กับ อบต.ขะเนจื้อ ยาว 270 เมตร จํานวน 1 เสน ไดรับสะดวกในการ ขนสงพืชผล

สาย 1175(กม 0-506) เพื่อความในการขนสงพืชผล หนา 0.15 เมตร ทางการเกษตรชวยลดระยะเวลา

แมระมาด - บานตาก หมูที่ 4 ทางการเกษตรชวยลดระยะ พื้นที่ไมนอยกวา 1,080 ตร.ม ในการเดินทางและลดอุบัติเหตุ

ต. แมระมาด อ.แมระมาด เวลาในการเดินทางและลด พรอมไหลทางขางละ 

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได 0-0.50 เมตร  

12

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) 

อปท. (อําเภอแมระมาด)

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตรจังหวัดตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแกไขปญหาความยากจน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 1. โครงสรางพื้นฐาน         

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน



แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลง  - เพื่อใหประชาชนไดรับ กวาง 5 เมตร  - 600,000 600,000 600,000 จํานวนถนนที่ได  - ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.แมตื่น

หินคลุกพรอมทั้งอัดบดแนนสาย ความสะดวกในการสัญจร ยาว 10,000 เมตร รับการปรับปรุง ในการสัญจร

บานหนองหลวง ถึงบานหวยมะพราว  จํานวน 1 เสน

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลง  - เพื่อใหประชาชนไดรับ กวาง 5 เมตร  - 600,000 600,000 600,000 จํานวน  - ประชาชนไดรับความสะดวก อบต.แมตื่น

หินคลุกพรอมทั้งอัดบดแนนสาย ความสะดวกในการสัญจร ยาว 10,000 เมตร ในการสัญจร ในการสัญจร

บานจอคี - บานหวยโปง

6 โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก กวาง 3 เมตร  - 1,441,800 1,441,800 1,441,800 ถนน คสล.  - การขนถายพืชผลทางการเกษตร อบต.พระธาตุ

หมูที่ 8 บานหวยสลุง - หมูที่ 5 ในการขนถายพืชผลทางการเกษตร ยาว 4,200 เมตร จํานวน 1 เสน สะดวกขึ้น และติดตอระหวาง

บานสันปาไร จํานวน 1 สาย หมูบาน

7 โครงการกอสรางถนนลาดยาง  - เพื่อใหประชาชนไดใชเสน กอสรางถนนลาดยาง  - 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ถนน คสล.  - ประชาชนไดใชเสนทาง อบต.ขะเนจื้อ

หมูที่ 13 บานหนองหลวง ถึง ทางคมนาคมที่สะดวกและ ระยะทาง 4 กิโลเมตร จํานวน 1 เสน คมนาคมที่สะดวกและ

บานปาไมหา ตําบลแมระมาด ปลอดภัย พิกัดเริ่มตน 47Q ปลอดภัยยิ่งขึ้น

 E0445717 N 1882868

สิ้นสุด  47Q

 E0447308 N 1879506

8 กอสรางถนน คสล.ถนนสายบาน  - เพื่อเชื่อมทางระหวาง อบต. กวาง 4.00 เมตร  - 492,000 492,000 492,000 ถนน คสล.  - ประชาชนทั้ง 2 ตําบล ไดรับ อบต.แมระมาด

สันปาตึง หมู 7 ต.แมระมาด ถึง แมระมาด กับ ทต.ทุงหลวง ยาว 270 เมตร จํานวน 1 เสน ความสะดวกในการขนสงพืชผล

บานใหม หมู 9 ต.แมจะเรา เพิ่มความสะดวกในการขนสง หนา 0.15 เมตร ทางการเกษตรชวยลดระยะเวลา

พืชผลทางการเกษตรชวยลด พื้นที่ไมนอยกวา 1,080 ตร.ม ในการเดินทาง และลดอุบัติเหตุ

ระยะเวลาในการเดินทางและ พรอมไหลทางขางละ 

ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได 0-0.50 เมตร

13

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพื่อความปลอดภัยและสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร  - 750,000 750,000 750,000 จํานวนพื้นที่  - ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคม กองชาง

แบบแอสฟลทติกคอนกรึต ขนาด ในการใชเสนทางคมนาคม ระยะทาง 300 แมตร ของถนนที่ได ที่สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น ทต.แมระมาด

ความกวาง 5.00 เมตร ความยาว จํานวน  1 เสน รับการกอสราง

300 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ปรับปรุง

จํานวน 1 เสน

10 โครงการขุดลอกลําหวยแมระมาด  - เพื่อลดปญหาการเกิด ขุดลอกลําหวย  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนลําหวย  - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทต.แมระมาด

ลําหวยขะเนจื้อ ลําหวยนกแล น้ําทวมในชวงฤดูฝน  - ลําหวยแมระมาด ที่ไดรับการ

 - เพื่อแกไขปญหาการขาด  - ลําหวยนกแล ขุดลอก

แคลนน้ําในฤดูแลง  - ลําหวยขะเนจื้อ

11 โครงการกอสรางถนนแอสฟลท/  - เพื่อความสะดวกปลอดภัย เขตเทศบาลตําบลแมจะเรา  - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จํานวนถนนที่  - ไดรับความสะดวกปลอดภัย ทต.แมจะเรา

คอนกรีต ในการสัญจร ไป-มา ดําเนินการ ในการสัญจร ไป-มา

กอสราง

12 กอสรางถนนโดยลงลูกรังบดอัด  - เพื่อเชื่อมทางระหวาง อบต. กวาง 6 เมตร  - 500,000 500,000 500,000 ถนนลูกรังบดอัด  - ประชาชนทั้ง 2 ตําบล ไดรับ อบต.แมระมาด

ระหวางเสนทางสายบานปาไม 5 แมระมาด กับ อบต.ขะเนจื้อ ยาว 1,700 เมตร จํานวน 1 เสน ความสะดวกในการขนสงพืชผล

หมู 6 ต.แมระมาด ถึง บาน เพื่อความในการขนสงพืชผล ทางการเกษตรชวยลดระยะเวลา

หนองหลวง หมู 13 ต.ขะเนจื้อ ทางการเกษตรชวยลดระยะ ในการเดินทาง และลดอุบัติเหตุ

เวลาในการเดินทางและลด

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได

14

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 กอสรางถนนลาดยางเชื่อมระหวาง  - เพื่อเชื่อมทางระหวาง อบต. กวาง 6 เมตร  - 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ถนนลาดยาง  - ประชาชนทั้ง 2 ตําบล ไดรับ อบต.แมระมาด

บานสันปาตึง หมู 7 ต.แมระมาด แมระมาด กับ ทต.ทุงหลวง ยาว 6,000 เมตร จํานวน 1 เสน ความสะดวกในการขนสงพืชผล

ถึงบานใหม หมู 9 ต.แมจะเรา เพื่อความในการขนสงพืชผล ทางการเกษตรชวยลดระยะเวลา

ทางการเกษตรชวยลดระยะ ในการเดินทาง และลดอุบัติเหตุ

เวลาในการเดินทางและลด

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได

14 โครงการกอสรางถนน คสล.หมู 1  - เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก กวาง 3 เมตร  - 1,441,800 1,441,800 1,441,800 ถนน คสล.  - การขนถายพืชผลทางการเกษตร อบต.พระธาตุ

บานหวยปาตาง - สํานักสงฆ ในการขนถายพืชผลทางการเกษตร ยาว 4,200 เมตร จํานวน 1 เสน สะดวกขึ้น และติดตอระหวาง

หวยสลุง จํานวน 1 สาย หมูบาน

 -  -  - 48,217,600 48,217,600 48,217,600  -  -  -

15

รวม  14  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.๐5

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหราษฎรใชสะพานในการ  - กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 4,500,000 4,500,000 จํานวนแหง  - มีสะพานที่มั่งคง  แข็งแรง อบต.แมวะหลวง

ม.๙ บ.แกระโก (เกระคี) สัญจรขนสงพืชผลทางการเกษตร จํานวน 1 แหง ไดมาตรฐาน และมีความปลอดภัย

ต.แมวะหลวง อ.ทาสองยาง ประหยัดคาใชจาย มีความสะดวก ในการใชงาน

จ.ตาก ปลอดภัย และรวดเร็วขึ้น

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการสัญจร  - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  -  - 2,500,000 2,500,000 ขนาดของถนน  - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แมสอง

เสริมเหล็ก หมูที่ ๘ บานแมอุสุ เชื่อมตอ และคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย กวาง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร ความพึงพอใจ สัญจรที่สะดวก

บานเชียงแกว  หมูที่ ๑ ตําบลแมสอง รอยละ80

3 โครงการไถปรับดินระหวาง หมูที่ ๑๐ เพื่อใหราษฎรมีถนนดินใชในการ  - ไถปรับดินระหวาง หมูที่ ๑๐  -  - 4,500,000 4,500,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใชเสนทางไดรับ อบต.แมตาน

บานเลอเปาวาคี ตําบลแมตาน สัญจรและขนสงพืชผลทางการเกษตร บานเลอเปาวาคี ตําบลแมตาน ไถปรับดิน ความสะดวก รวดเร็ว และมี

กับหมูที่ ๙ บานคะเนจื้อทะ ไดรับความสะดวกและรวดเร็ว กับหมูที่ ๙ บานคะเนจื้อทะ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ตําบลแมอุสุ ตําบลแมอุสุ  ระยะทาง ๑๕ กม. มากยิ่งขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) 

อปท. (อําเภอทาสองยาง)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตรจังหวัดตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแกไขปญหาความยากจน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 1. โครงสรางพื้นฐาน         

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.๐5

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการกอสรางถนน คอนกรีต  - เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ  - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  -  - 2,000,000 2,000,000 ขนาดของ  - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.

เสริมเหล็ก บานแมหิดคี หมูที่ ๘ สัญจรและคมนาคมที่สะดวก กวาง 4 เมตร ยาว 960 เมตร ถนน สัญจรที่สะดวก ทาสองยาง

ตําบลทาสองยาง ถึง หมูที่ ๗ และปลอดภัย ความพึงพอใจ

บานหวยมะโหนก ตําบลแมสอง รอยละ80

5 โครงการไถปรับดินระหวางหมูที๘่  - เพื่อใหราษฎรมีถนนดินใชในการ  - ไถปรับดินระยะทาง  -  - 3,000,000 3,000,000 ขนาดของถนน  - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แมตาน

บานอูหู ตําบลแมตาน กับหมูที่ ๒ สัญจรและขนสงพืชผลทางการเกษตร ๑๐ กิโลเมตร ความพึงพอใจ สัญจรที่สะดวก

บานแมหละไทย  ต.แมหละ ไดรับความสะดวกและรวดเร็ว รอยละ80

6 โครงการไถปรับดินระหวาง หมูที่ ๑๐  - เพื่อใหราษฎรมีถนนดินใชในการ  - ไถปรับดินระยะทาง  -  - 4,500,000 4,500,000 ขนาดของ  - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แมอุสุ

บานเลอเปาวาคี ตําบลแมตาน สัญจรและขนสงพืชผลทางการเกษตร ๑๕ กิโลเมตร ถนน สัญจรที่สะดวก

กับหมูที่ ๙ บานคะเนจื้อทะ ไดรับความสะดวกและรวดเร็ว ความพึงพอใจ

ตําบลแมอุสุ รอยละ80

7 โครงการไถปรับถนนดินเชื่อมระหวาง  - เพื่อใหราษฎรมีถนนดินใชในการ ไถปรับถนนดินเชื่อมระหวาง  -  - 6,000,000 6,000,000 ขนาดของ  - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แมตาน

 หมู ๓ บานแมตอคี หมู ๔ สัญจรและขนสงพืชผลทางการเกษตร  หมู ๓ บานแมตอคี หมู ๔ ถนน สัญจรที่สะดวก

บานแบรอทะ หมู ๑๐ ไดรับความสะดวกและรวดเร็ว บานแบรอทะ หมู ๑๐ ความพึงพอใจ

บานพะบอเรโคะ ต. แมตาน – บานพะบอเรโคะ ต. แมตาน - รอยละ80

หมู ๖ บานขุนหวยแมหละ หมู ๗ หมู ๖ บานขุนหวยแมหละ หมู ๗ 

บานขุนหวยนกกก หมู ๑๑ บานขุนหวยนกกก หมู ๑๑ 

บานแมหละโพคี หมู ๑๒ บานแมหละโพคี หมู ๑๒ 

บานแมหละคี ต.แมหละ บานแมหละคี ต.แมหละ
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โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.๐5

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการกอสรางประปาภูเขา เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา กอสรางประปาภูเขาและระบบ  -  - 2,000,000 2,000,000 จํานวน แหง แกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา อบต.แมวะ

และลําเลียงน้ํามายังสระน้ํา และใหสามารถมีแหลงน้ํา ลําเลียงน้ํา ระยะทาง 4 กิโลเมตร และใหสามารถมีแหลงน้ํา หลวง

สาธารณะ สําหรับทําการเกษตร สําหรับทําการเกษตร

9 โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ําดิบ เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา ระบบสูบน้ําดิบและระบบตอเชื่อม  -  - 8,500,000 8,500,000 จํานวน แหง แกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา ทต.

ของเทศบาลตําบลแมตานและ และใหสามารถมีแหลงน้ํา ประปาภูเขา ระยะทาง 20 กม. และใหสามารถมีแหลงน้ํา แมตาน

ระบบตอเชื่อมประปาภูเขา สําหรับทําการเกษตร สําหรับทําการเกษตร

องคการบริหารสวนตําบลแมตาน

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีถนนดินใชในการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด  -  - 2,000,000 2,000,000 ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แมวะ

เสริมเหล็ก บานซอแขระกา สัญจรและขนสงพืชผลทางการเกษตร กวาง 4 เมตร ยาว 960 เมตร ความพึงพอใจ สัญจรที่สะดวก หลวง

ตําบลแมวะหลวง เชื่อมตอหมูที่ ๒ ไดรับความสะดวกและรวดเร็ว รอยละ80

 บานวะแมะคี ตําบลทาสองยาง

11 โครงการซอม/สราง แอลฟสตคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีถนนดินใชในการ ซอม/สราง แอสฟลตคอนกรีต  -  - 17,769,000 17,769,000 ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แมหละ

แยกทางหลวง สาย ๑๐๕ ถึง หมูที่ ๑ สัญจรและขนสงพืชผลทางการเกษตร ระยะทาง 10 กม. ความพึงพอใจ สัญจรที่สะดวก

บานแมหละไทย ไดรับความสะดวกและรวดเร็ว รอยละ80

12 โครงการซอม/สราง แอลฟสตคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีถนนดินใชในการ ซอม/สราง แอสฟลตคอนกรีต  -  - 9,567,000 9,567,000 ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แมหละ

แยกแมหละยาง ถึง  บานแมออกผารู สัญจรและขนสงพืชผลทางการเกษตร ระยะทาง 5 กม. ความพึงพอใจ สัญจรที่สะดวก

หมูที่ ๓ ไดรับความสะดวกและรวดเร็ว รอยละ80

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อใหราษฎรมีถนนดินใชในการ ซอม/สราง แอสฟลตคอนกรีต  -  - 3,550,000 3,550,000 ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แมหละ

เสริมเหล็ก หมูที่ ๕ บานกามาผาโด สัญจรและขนสงพืชผลทางการเกษตร ระยะทาง 2 กม. ความพึงพอใจ สัญจรที่สะดวก

ถึงกลุมบาน ทีหนึเด ไดรับความสะดวกและรวดเร็ว รอยละ80

 -  -  -  - 70,386,000 70,386,000  -  -  -
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โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รวม  13  โครงการ



แบบ ผ.๐5

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนศูนยกําจัดขยะ เพื่อสมทบกระทรวงทรัพยากร ศูนยกําจัดขยะครบวงจร  -  - 10,000,000  - จํานวนครั้ง มีศูนยกําจัดขยะครบวงจร ทต.แมตาน

ครบวงจร อําเภอทาสองยาง ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (รอยละ10) อําเภอทาสองยาง จํานวน 1 แหง การกําจัด อําเภอทาสองยาง 

ในการดําเนินโครงการศูนยกําจัดขยะ ของเสียฯ

ครบวงจร อําเภอทาสองยาง

 -  -  -  - 10,000,000  -  -  -  -
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โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รวม  1  โครงการ

ยุทธศาสตรจังหวัดตาก 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 4 การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน



แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางถนนลาดยางพารา  - เพื่อลดตนทุนการขนสงสินคา ถนนลาดยางพาราแอสฟลทติก  - 9,156,315 9,156,315 9,156,315 ระยะทาง  - ลดตนทุนการขนสงสินคา อบต.วาเลย

แอสฟลทติกคอนกรีต สาย การเกษตร ประชาชนสัญจรไป-มา คอนกรีต สายบานทรัพยเจริญ การเกษตร ประชาชนสัญจรไป-มา

บานทรัพยเจริญเชื่อมบานผากะเจอ   สะดวก มีความมั่นคงปลอดภัย เชื่อมบานผากะเจอ ต.วาเลย - สะดวก มีความมั่นคงปลอดภัย

ต.วาเลย  ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก

ระยะทาง ๖ × ๒,๙๐๐ เมตร

2 โครงการกอสรางถนนลาดยางพารา  - เพื่อลดตนทุนการขนสงสินคา ถนนลาดยางพาราแอสฟลทติก  - 14,492,236 14,492,236 14,492,236 ระยะทาง  - ลดตนทุนการขนสงสินคา อบต.วาเลย

แอสฟลทติก คอนกรีต สาย การเกษตร ประชาชนสัญจรไป-มา คอนกรีต สายบานผานศึกพัฒนา การเกษตร ประชาชนสัญจรไป-มา

บานผานศึกพัฒนาเชื่อม สะดวก มีความมั่นคงปลอดภัย เชื่อมบานเการวมไทย อ.พบพระ สะดวก มีความมั่นคงปลอดภัย

บานเการวมไทย อ.พบพระ จ.ตาก จ.ตาก ระยะทาง 

๖ × ๔,๕๙๐ เมตร
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โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) 

อปท. (อําเภอพบพระ)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตรจังหวัดตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแกไขปญหาความยากจน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 1. โครงสรางพื้นฐาน         

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน



แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - เพื่อการคมนาคมที่สะดวก กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก  - 5,287,000 5,287,000 5,287,000 การคมนาคม  - กอสรางถูกตองตามแบบแปลน ทต.พบพระ

เสริมเหล็กชุมชนที่ 1 หมูที่ 1 เพื่ออํานวยความสะดวก ที่สะดวก

ตําบลพบพระ ตอการคมนาคม

4 กอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 12  - เพื่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มีอาคารเรียนที่เพีงพอ  - 7,902,000 7,902,000 7,902,000 มีอาคารเรียน  - กอสรางถูกตองตามแบบแปลน ทต.พบพระ

หองเรียน กับเด็กนักเรียน ที่เพีงพอกับ

จํานวนเด็ก

นักเรียน

5 กอสรางอาคารรานคาชุมชน  - เพื่อมีสถานที่กระจายสินคา มีสถานที่จําหนายสินคา  - 2,300,000 2,300,000 2,300,000 อาคารรานคา  - กอสรางถูกตองตามแบบแปลน ทต.พบพระ

ของกลุมอาชีพตาง ๆ ของชุมชน ชุมชนเปนแหลง

กระจายสินคา

ที่มีคุณภาพ

ราคาเปนธรรม

6 โครงการวางทอสงน้ําเพื่อการอุบโภค  - เพื่อแกไขปญหาน้ําไมเพียงพอ เพื่อแกไขปญหาน้ําขาดแคลน  - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 วางทอสงน้ํา  - วางทออยางทั่วถึง ทต.พบพระ

บริโภคหรือการเกษตร ทั้งการอุบโภค บริโภค หรือการเกษตร น้ําไมเพียงพอ ประชาชนมีน้ําใช ครอบคลุมทั่วถึง

อยางทั่วถึง

 -  - 0 45,137,551 45,137,551 45,137,551  -  -  -
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รวม  6  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร  - เพื่อใหนักเรียนฝกปฏิบัติไดอยาง มีครุภัณฑคอมพิวเตอร 200,000 200,000 200,000 จัดโครงการ/  - มีครุภัณฑคอม พิวเตอร ทต.พบพระ

สําหรับ รร.อนุบาลฯ ถูกวิธี และครบตามจํานวน และเครื่องสํารองไฟครบ กิจกรรม และเครื่องสํารองไฟครบตาม

ตามจํานวน จํานวน

 -  - 0 200,000 200,000 200,000  -  -  -
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รวม  1  โครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 2 การวางแผน สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและสงเสริมการทองเที่ยว     

2. ยุทธศาสตรดานคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรจังหวัดตาก 4. การสงเสริมการทองเที่ยว สินคา OTOP และการคาชายแดน



แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - เพื่อเพิ่มเสนทางการคาขาย ขนาดกวาง 4 เมตร  - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 รอยละ 60  - ประชาชนผูใชถนนเดินทาง ทต.แมจัน

เสริมเหล็กจากทางเขาบานมะโอโคะ ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร ของประชาชน สัญจรไป มาไดสะดวกและ

 - เขตแดนพมา หมูที่ 2 บานบอแร พื้นที่ไมนอยกวา 2,000 ในเขตทศบาล ปลอดภัย

ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ตารางเมตร ตําบลไดรับ

ความสะดวก  

รวดเร็วในการ

สัญจร

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - เพื่อความสะดวกแกการสัญจร กอสรางถนนคสล. ขนาด  - 880,000 880,000 880,000 ไดใชถนน  - ประชาชนสามารถใชถนนในการ อบต.โมโกร

เสริมเหล็กหมูที่ 1บานปรอผาโด ในการเดินทางคมนาคมที่ดีขึ้น กวาง 4 เมตรยาว 400เมตร คสล. สัญจรไดอยางสะดวกและปลอดภัย

เชื่อมตอตําบลตําบลแมกลอง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ

มาตรฐาน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ. 2561 - 2564)  

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
อปท. (อําเภออุมผาง)

ยุทธศาสตรจังหวัดตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแกไขปญหาความยากจน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 1. โครงสรางพื้นฐาน         

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนใหเปน  - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไดอยาง ปรับปรุงซอมแซมถนนใหเปน  - 446,000 446,000 446,000 ถนนยาว  - การคมนาคมสะดวกและ ทต.แมกลอง

ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตบริเวณ สะดวกยิ่งขึ้น ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 300 ม. ปลอดภัยมากขึ้น

หมู 1 ต.แมกลองถนนสายหลัง บริเวณเวณหมู 1 ต.แมกลอง กวาง 4 ม.

รพ.สต.แมกลองเชื่อมตอหมู 1 

ต.หนองหลวง อ.อุมผาง

4 โครงการกอสรางสะพานคอนกรีต  - เพื่อการคมนาคมที่สะดวก หมูที่ 1 บานปะหละทะจุดขาม  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สะพานคอนกรีต  - การคมนาคมที่สะดวกสบาย อบต.อุมผาง

ขามหวยเซปะหละ และปลอดภัย หวยเซปะหละ

5 โครงการเรียงหิน พรอมขยายไหลทาง  - เพื่อปองกันน้ํากัดเซอะตลิ่งพัง ลําหวยนา พิกัด  - 850,000 850,000 850,000 รอยละของ  - ไมเกิดบัญหาน้ําทวมบริเวณ ทต.อุมผาง

2 ฝง ระยะทางรวม 500 เมตร Latitude  16.018613 ประชาชน ดังกลาว

Longitude 98.860313 ในเขตเทศบาล

และอบต.อุมผาง

ไมมีปญหา

น้ําทวมขัง

6 โครงการเสริมผิวแอสฟลท  - เพื่อการคมนาคมที่สะดวก หมูที่ 1 บานอุมผาง ถนนเสริมผิว  - การคมนาคมที่สะดวกสบาย อบต.อุมผาง

และปลอดภัย  - จุดบริเวณสายหลักบานอุมผาง  - 4,847,400 4,847,400 4,847,400 แอสฟลท

ถึง บานนอเอ กวาง 4 ม.

ยาว 3,000 ม. หนา 0.04 ม.

 - จุดถนนภายในหมูบานอุมผาง  - 1,615,800 1,615,800 1,615,800

กวาง 4 ม. ยาว 1,000  ม.

หนา 0.04 ม.
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โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมูที่ 3 บานกิ่วหาง

 - จุดถนนภายในหมูบานกิ่วหาง  - 2,423,700 2,423,700 2,423,700

กวาง 4 ม. ยาว 1,500 ม.

หนา 0.04 ม.

หมูที่ 5 บานยะโมคี

 - จุดถนนภายในหมูบานยะโมคี  - 1,615,800 1,615,800 1,615,800

กวาง4 ม. ยาว 1,000 ม.

หนา 0.04 ม.

หมูที่ 6 บานใหมทาแพ

–จุดถนนภายในหมูบานใหม  - 1,615,800 1,615,800 1,615,800

ทาแพ กวาง 4 ม. ยาว 1,000 ม.

หนา 0.04 ม.

7 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน  - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไ  - ปรับปรุงซอมแซมถนนใหเปน  - 1,034,000 1,034,000 1,034,000 ถนนยาว  - การคมนาคมสะดวกและ เทศบาล

ใหเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต ดอยางสะดวกยิ่งขึ้น ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 700 เมตร ปลอดภัยมากขึ้น ตําบลแมกลอง

บริเวณหมู 2 ต.แมกลอง ถนนสาย บริเวณหมู 2 ต.แมกลอง กวาง 4 เมตร

หนาวัดไพรสนฑสุนทร เชื่อมตอ 

หมู 1 ต.โมโกร

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - เพื่อความสะดวกแกการสัญจร  - กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง  - 880,000 880,000 880,000 ไดใชถนน คสล.  - ประชาชนสามารถใชถนน อบต.โมโกร

เสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานแมกะแซ ในการเดินทางคมนาคมที่ดีขึ้น 4 เมตร ยาว 400 เมตร ยาว 400 ม. ในการสัญจรไดอยางสะดวก

เชื่อมตอ ตําบลแมกลอง หนา 0.15 เมตร กวาง 4 ม. และปลอดภัย

หนา 0.15 ม.

ตามแบบมาตฐาน
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โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการเพิ่มเสนทางการคา  - เพื่อเพิ่มเสนทางการคา  - ถนนขนาดกวาง 4 ม.  - 3,763,000 3,763,000 3,763,000 รอยละ 60  - ประชาชนผูใชถนนเดินทาง เทศบาล

โดยการกอสรางถนนลาดยาง ยาว 2,500 ม. หนา 0.05 ม. ของประชาชน สัญจรไป มาไดสะดวกและ ตําบลแมจัน

บานเปงเคลิ่งไปทางทีชนะทะ  พื้นที่ไมนอยกวา 4,000  ในเขตเทศบาล ปลอดภัย

หมูที่ 9 บานเปงเคลิ่ง ตําบลแมจัน  ตารางเมตร ตําบลไดรับ

อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ความสะดวก  

รวดเร็วในการ

สัญจร

10 โครงการไฟฟาสาธารณะโซลาเซลล  - เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช  - จํานวน 12 หมูบาน  - 500,000 500,000 500,000 รอยละ 60  - ประชาชนในเทศบาลตําบล เทศบาล

ในเขตเทศบาลตําบลแมจัน ครบทุกหมูบาน ของประชาชน แมจันมีไฟฟาใช ตําบลแมจัน

ในเขตทศบาล

มีไฟฟาใช

11 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม  - เพื่อความสะดวกแกการสัญจร  - กอสรางทอลอดเหลี่ยม  - 320,000 320,000 320,000 ไดใชทอ  - ประชาชนสามารถใชในการ อบต.โมโกร

หมูที่ 2 บานตะเปอพู ตําบลโมโกร ในการเดินทางคมนาคมที่ดีขึ้น ขนาดกวาง 1.8 ม. สูง 1.8 ม. ลอดเหลี่ยม สัญจรไดอยางสะดวกและ

ั
เชื่อมตอตําบลแมกลอง ยาว 6 ม. จํานวน 2 ชอง ยาว 6 ม. 

กวาง 1.8 ม. 

แบบตามมาตฐาน

12 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อปองกันน้ําทวมขังไมใหไหลเ  - กอสรางรางระบายน้ํา หมู 3  - 250,000 250,000 250,000 รางระบายน้ํา  - น้ําไมทวมขังภายในหมูบาน เทศบาล

หมู 3 บานใหมปาคา ต.แมกลอง ขาบานเรือนของประชาชน บานใหมปาคา ต.แมกลอง ยาว 125 ม. และระบายน้ําไดสะดวกยิ่งขึ้น ตําบลแมกลอง

อ.อุมผาง เชื่อมตอ หมู 1 ต.โมโกร

13 โครงการกอสรางบล็อคคอนเวิรด  - เพื่อการคมนาคมที่สะดวก  - หมูที่ 6 บานใหมทาแพ  - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 บล็อคคอนเวิรด การคมนาคมที่ะดวกสบาย อบต.อุมผาง

และปลอดภัย จุดหนาวิริยาวิลเลจ
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โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อปองกันน้ําทวมขังไมใหไหล  - กอสรางรางระบายน้ํา หมู 4  - 750,000 750,000 750,000 รางระบายน้ํา  - น้ําไมทวมขังภายในหมูบาน เทศบาล

หมู 4 บานแมกลอง ต.แมกลอง เขาบานเรือนของประชาชน บานแมกลอง ต.แมกลอง ยาว 300 ม. และระบายน้ําไดสะดวกยิ่งขึ้น ตําบลแมกลอง

อ.อุมผาง เชื่อมตอ หมู 1 ต.โมโกร

15 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม  - เพื่อความสะดวกแกการสัญจร  - กอสรางทอลอดเหลี่ยม  - 320,000 320,000 320,000 ไดใชทอ  - ประชาชนสามารถใชในการ อบต.โมโกร

หมูที่ 7 บานแมกะแซ ตําบลโมโกร ในการเดินทางคมนาคมที่ดีขึ้น ขนาดกวาง 1.8 ม. สูง 1.8 ม. ลอดเหลี่ยม สัญจรไดอยางสะดวกและ

ป ั
เชื่อมตอ ตําบลแมกลอง ยาว 6 ม. จํานวน 2 ชอง ยาว 6 ม. 

กวาง 1.8 ม. 

แบบตามมาตรฐาน

16 โครงการกอสรางสะพานแขวน  - เพื่อความสะดวกแกการสัญจร  - กอสรางสะพานแขวน  - 400,000 400,000 400,000 ไดใชสะพานแขวน  - ประชาชนสามารถใชในการ อบต.โมโกร

ขามลําหวยแมกลอง หมูที่ 3 ในการเดินทางคมนาคมที่ดีขึ้น ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 40 ม. ยาว 40 ม. สัญจรไดอยางสะดวกและ

ั
บานแมกลองคี ตําบลโมโกร กวาง 4 ม.

เชื่อมตอ ตําบลแมกลอง

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต  - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไดอยาง  - ถนน คสล. หมู 1 ตําบลแมละมุง  - 500,000 500,000 500,000 รอยละ 60  - การคมนาคมสะดวกและ อบต.อุมผาง

เสริมเหล็กบานปะละทะ สะดวกยิ่งขึ้น อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ของประชาชน ปลอดภัยมากขึ้น

กวาง 5 ม. ยาว 182 ม. ไดรับความ

หนา 0.15 ม. สะดวก รวดเร็ว

ในการสัญจร

18 ปรับปรุงถนนโดยซอมแซมเปนผิวทาง  - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไดอยาง  - ปรับปรุงซอมแซมถนนใหเปน  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 60  - การคมนาคมสะดวกและ เทศบาล

แอสฟลทติก (ovrely) สะดวกยิ่งขึ้น ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีตบริเวณ ของประชาชน ปลอดภัยมากขึ้น ตําบลแมจัน

ม.2 บานเซอทะ ตําบลหนองหลวง ไดรับความ

เชื่อม ม.2 บานกลอทอ ต.แมจัน สะดวก รวดเร็ว

อ.อุมผาง จ.ตาก ในการสัญจร
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แบบ ผ.05

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน  - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไดอยาง  - ปรับปรุงซอมแซมถนนใหเปน  - 1,769,000 1,769,000 1,769,000 ถนนยาว  - การคมนาคมสะดวกและ เทศบาล

ใหเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สะดวกยิ่งขึ้น ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 1,200 ม. ปลอดภัยมากขึ้น ตําบลแมกลอง

บริเวณ ม.1 บานแมกลองใหม บริเวณ ม.1 บานแมกลองใหม กวาง 4 ม.

สายสะพานผานหนาวัด 

ถึงสายขางศูนย otop

20 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน  - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไดอยาง  - ปรับปรุงซอมแซมถนนใหเปน  - 1,486,000 1,486,000 1,486,000 ถนนยาว  - การคมนาคมสะดวกและ เทศบาล

ใหเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สะดวกยิ่งขึ้น ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 1,000 ม. ปลอดภัยมากขึ้น ตําบลแมกลอง

บริเวณ ม.1 บานหนองหลวง บริเวณ ม.1 บานหนองหลวง กวาง 4 ม.

21 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน  - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไดอยาง  - ปรับปรุงซอมแซมถนนใหเปน  - 1,560,000 1,560,000 1,560,000 ถนนยาว  - การคมนาคมสะดวกและ เทศบาล

ใหเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สะดวกยิ่งขึ้น ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 1,050 ม. ปลอดภัยมากขึ้น ตําบลแมกลอง

บริเวณ ม.2 บานเชอทะ บริเวณ ม.2 บานเชอทะ กวาง 4 ม.

22 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน  - เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไดอยาง  - ปรับปรุงซอมแซมถนนใหเปน  - 1,486,000 1,486,000 1,486,000 ถนนยาว  - การคมนาคมสะดวกและ เทศบาล

ใหเปนผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต สะดวกยิ่งขึ้น ผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 1,000 ม. ปลอดภัยมากขึ้น ตําบลแมกลอง

บริเวณ ม.3 บานเดลอคี บริเวณ ม.3 บานเดลอคี กวาง 4 ม.

23 โครงการปรับปรุงลานกีฬาหมูบาน  - เพื่อใหประชาชนมีสถานที่  - ปรับปรุงลานกีฬา  - 50,000 50,000 50,000 รอยละของ เทศบาล

ม.2 บานเชอทะ ออกกําลังกาย ม.2 บานเชอทะ ประชาชนที่มา ตําบลแมกลอง

ใชบริการ

 -  - 0 35,762,500 35,762,500 35,762,500  -  -  -
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