



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)

ยทุธศำสตร์ที่ 1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 71 42,868,040 0 0 0 0 0 0 71 42,868,040

รวม 71 42,868,040 0 0 0 0 0 0 71 42,868,040

ยทุธศำสตร์ที่ 2  ด้ำนสง่เสริมคุณภำพชีวิต

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000

รวม 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000

ยทุธศำสตร์ที่ 5  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกร

ธรรมชำติและสิง่แวดลอ้ม

5.1 แผนงานการเกษตร 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 4 800,000

รวม 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 4 800,000

รวมทั้งสิน้ 73 43,168,040 2 300,000 2 300,000 2 300,000 79 44,068,040

1

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถ่ินสีปี่ (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2)

ยทุธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 4 ปี

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก

ปี 2564






แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 497,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.240 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 3 บา้นบอ่ไม้หว้า ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลน้ ารึม เชื่อมโยง หมู่ 8 หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

บา้นสามไร่ ต าบลไม้งาม 1,200 ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

2 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 497,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.205 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 7 บา้นเนินมะคึก ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลน้ ารึม เชื่อมโยง หมู่ 1 หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

บา้นลานหว้ยเด่ือ ต าบลโปง่แดง 1,230 ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

2

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

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จังหวดัตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที ่2) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก






แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.50 ม. 991,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.530 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 8 บา้นเด่นมะขาม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลตลุกกลางทุ่ง เชื่อมโยง หมู่ 4 หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

บา้นน้ ารึม  ต าบลน้ ารึม 2,385 ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

4 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 491,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.240 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 13 บา้นสระบวั ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลโปง่แดง เชื่อมโยง บา้นสามไร่ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 1,200 ตร.ม.

5 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 500,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.205 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 6 ต าบลไม้งาม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เชื่อมโยง เขตเทศบาลเมืองตาก หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 1,230 ตร.ม.

6 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 500,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.300 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 8 บา้นหนองแขม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลแม่ทอ้ เชื่อม หมู่ 4 หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

บา้นปางสา ต าบลปา่มะม่วง 1,200 ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

3

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.50 ม. 496,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ 10 และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.255 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

บา้นลีซอ ต าบลแม่ทอ้ อ าเภอเมือง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เชื่อมโยง ต าบลเชียงทอง หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1,147.50 ตร.ม.

8 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - รูปหลายเหล่ียม (Polygon) 1,989,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง และขนส่งพชืผลทางการเกษตร หนา 0.20 ม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ถนนจอมพล เขตเทศบาลเมืองตาก ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เชื่อมโยง เขตต าบลไม้งาม 3,765 ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

9 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 498,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.235 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 6 บา้นหนองกระทุ่ม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลโปง่แดง อ าเภอเมือง เชื่อม หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

ต าบลแม่สลิด อ าเภอบา้นตาก 1,175 ตร.ม.

จังหวัดตาก

10 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 494,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.245 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 1 บา้นลานหว้ยเด่ือ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลโปง่แดง  เชื่อมโยง หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง 1,225 ตร.ม.

จังหวัดตาก

4

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 494,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.245 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 1 บา้นสระตลุง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลตลุกกลางทุ่ง เชื่อม หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

ต าบลวังหนิ อ าเภอเมือง 1,225 ตร.ม.

จังหวัดตาก

12 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 492,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.245 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 9 บา้นลานขวาง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบวังหนิ เชื่อมโยง ต าบลน้ ารึม หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 1,225 ตร.ม.

13 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.250 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 4 บา้นปางสา ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลปา่มะม่วง เชื่อม หมู่ 3 หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

บา้นหว้ยนึ่ง ต าบลแม่ทอ้ อ าเภอเมือง 1,250 ตร.ม.

จังหวัดตาก

14 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 493,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ 5 และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.150 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

บา้นหนองร่ม ต าบลวังประจบ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เชื่อมโยง ต าบลตลุกกลางทุ่ง หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 1,200 ตร.ม.
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 491,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ 8 และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.235 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

บา้นหนองเสือ ต าบลวังประจบ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

เชื่อม ต าบลหนองหญ้าปล้อง 1,175 ตร.ม.

อ าเภอบา้นด่านลานหอย

จังหวัดสุโขทยั

16 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.50 ม. 499,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.275 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 3 บา้นหว้ยนึ่ง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลแม่ทอ้ เชื่อม หมู่ 6 หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

บา้นปากร้อง ต าบลปา่มะม่วง 1,237.50 ตร.ม.

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

17 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 492,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.245 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 6 บา้นหว้ยทรายสอง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลหนองบวัใต้ อ าเภอเมือง หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

เชื่อม ต าบลประดาง อ าเภอวังเจ้า  1,225 ตร.ม.

จังหวัดตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 494,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.245 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง หมู่ 7 บา้นปากหว้ยกลาง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลหนองบวัเหนือ อ าเภอเมือง หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

เชื่อม ต าบลทุ่งกระเชาะ 1,225 ตร.ม.

อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก

19 ก่อสร้างระบบระบายน้ า  - เพื่อแก้ปญัหาการระบายน้ า  - ก่อสร้างระบบระบายน้ า 500,000  -  -  - จ านวนแหง่  - สามารถแก้ปัญหาการระบายน้ า ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ใหร้าษฎรใช้ในการสัญจร คอนกรีตเสริมเหล็ก งบ อบจ.ตาก ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับความ

สายทาง หมู่ 9 ต าบลน้ ารึม และขนส่งพชืผลทางการเกษตร จ านวน 1 แหง่ สะดวก และมีความปลอดภัย

เชื่อม เขตเทศบาลเมืองตาก ได้รับความสะดวก และรวดเร็วขึน้ ในชีวิตและทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก

20 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง 498,000  -  -  - จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0007 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ัง เคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ทางเข้าบา้นน้ าดิบ และปลอดภัย จ านวน 1 แหง่ มากย่ิงขึน้

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

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 2 บา้นหนิโค้ว และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.235 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลตากตก เชื่อมต่อถนน ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

สายดงยาง ต าบลทุ่งกระเชาะ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 1,175 ตร.ม.

22 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 498,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 9 บา้นรังแร้ง และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.230กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลทุ่งกระเชาะ เชื่อม หมู่ 1 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นปากล้องล่ี  ต าบลเกาะตะเภา หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 1,150 ตร.ม.

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 497,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 3 บา้นทา่พระธาตุ และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.230 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลเกาะตะเภา เชื่อม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลทุ่งกระเชาะ และต าบลตากตก หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 1,150 ตร.ม.

24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 1 บา้นปากร้องหว้ยจี้ และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.235กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลตากออก เชื่อม หมู่ 6 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นสมอโคน ต าบลสมอโคน  หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 1,175 ตร.ม.
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 498,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 1 บา้นดงยาง และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.230 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลทุ่งกระเชาะ เชื่อม หมู่ 11 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นโฮ่ขวาง  ต าบลตากตก หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 1,150 ตร.ม.

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 498,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 9 บา้นรังแร้ง และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.230กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลทุ่งกระเชาะ เชื่อม หมู่ 1 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นใหม่  ต าบลทอ้งฟา้  หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 1,150 ตร.ม.

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 499,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทางถนนพหลโยธินสายเก่า และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.195 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

หมู่ 4 ปากทางเข้าอ าเภอบา้นตาก ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เชื่อม หมู่ 1 ต าบลตากออก หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก 975 ตร.ม.

28 ขุดสระน้ าสาธารณะประโยชน์ หมู่ 3  - เพื่อใหร้าษฎรมีน้ าใช้ในการ  - ขนาดปากว้าง 60 เมตร 499,000  -  -  - จ านวนแหง่  - เพิ่มผลผลิตใหป้ระชาชน ส านักการช่าง

บา้นทา่พระธาตุ ต าบลเกาะตะเภา เกษตกรรม เล้ียงสัตว์ การประมง ยาว 90 เมตร อบจ.ตาก ที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ มีน้ าใช้

อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก เปน็ที่ระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าปา่ ลึก 3.50 เมตร ในการเกษตรกรรม เล้ียงสัตว์

ไหลหลาก ปอ้งกันน้ าเอ่อล้นตล่ิง หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า และลดปญัหาภัยแล้ง

และลดปญัหาภัยแล้ง 14,950 ลบ.ม.
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 492,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง ซอย 1 หมู่ 10 และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.190 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

บา้นใหม่สามัคคีเหนือ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลยกกระบตัร เชื่อมต่อ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

หมู่ 3 ต าบลวังจันทร์  1,140 ตร.ม.

อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก

30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 495,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง ซอย 3 หมู่ 8 และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.225 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

บา้นใหม่สามัคคี  ต าบลยกกระบตัร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เชื่อมต่อ หมู่ 3 ต าบลวังจันทร์ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 1,125 ตร.ม.

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 492,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 4 บา้นวังหมัน และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.225 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลวังหมัน เชื่อมต่อ หมู่ 6 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นดงสามสิบ ต าบลวังจันทร์ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 1,125 ตร.ม.

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 491,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 7 บา้นอยู่ดี และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.225 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลวังจันทร์ เชื่อมต่อ หมู่ 1 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลวังหมัน อ าเภอสามเงา หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

จังหวัดตาก 1,125 ตร.ม.
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 491,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 3 บา้นวังไคร้ และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.225 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลวังหมัน เชื่อมต่อ หมู่ 8 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นใหม่สามัคคี  ต าบลยกกระบตัร หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก 1,125 ตร.ม.

34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 493,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 13 บา้นชุมชนกลาง และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.220 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

จังหวัดตาก เชื่อมโยง บา้นไทยทวี หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

ต าบลโกสัมพ ีอ าเภอโกสัมพนีคร 1,100 ตร.ม.

จังหวัดก าแพงเพชร

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 490,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บา้นนาโบสถ์ หมู่ 4 และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.220 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลนาโบสถ์ เชื่อมโยง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นประดาง หมู่ 3 ต าบลประดาง หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1,100 ตร.ม.
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 499,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 8 บา้นวังน้ าเย็น และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.210 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลนาโบสถ์ เชื่อมโยง หมู่ 11 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นศรีคีรีรักษ ์ต าบลเชียงทอง หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1,050 ตร.ม.

37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 499,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 2 บา้นคลองเชียงทอง และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.155 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลประดาง เชื่อมโยง หมู่ 6 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.20 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นใหม่พรสวรรค์ ต าบลนาโบสถ์ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 930 ตร.ม.

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 498,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง ซอยวังน้ าใจ และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.140 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

เทศบาลต าบลวังเจ้า เชื่อมโยง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

จังหวัดตาก 1,120 ตร.ม.
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วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ






แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 496,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

หมู่ 2 บา้นแม่กาษา ต าบลแม่กาษา และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.300 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

เชื่อมต่อ ต าบลแม่ปะ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

1,200 ตร.ม.

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 496,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

หมู่ 12 บา้นใหม่ดอนชมภู และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.300 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลแม่กุ เชื่อมต่อ ต าบลมหาวัน ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

1,200 ตร.ม.

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 490,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

หมู่ 1 บา้นแม่ปะ ต าบลแม่ปะ และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.220 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

เชื่อมต่อ เทศบาลนครแม่สอด ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

1,100 ตร.ม.

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 496,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

หมู่ 8 เทศบาลต าบลแม่กุ เชื่อมต่อ และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.300 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่กุ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

1,200 ตร.ม.
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แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 490,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

หมู่ 2 ต าบลแม่ตาว เชื่อมต่อ หมู่ 3 และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.220 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลพระธาตุผาแดง อ าเภอแม่สอด ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

จังหวัดตาก หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

1,100 ตร.ม.

44 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยซ่อมแซม  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 495,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

เปน็ผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.270 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

(overlay) หมู่ 5 บา้นหนองกิง่ฟา้ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.05 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลทา่สายลวด เชื่อมต่อ หมู่ 1 หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

บา้นแม่ตาวใต้ ต าบลแม่ตาว 1,350 ตร.ม.

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

45 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 490,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ 1 บา้นหว้ยยะอุ และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.220 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลด่านแม่ละเมา เชื่อมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

หมู่ 7 บา้นหว้ยไคร้ ต าบลพะวอ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1,100 ตร.ม.

46 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง 498,000  -  -  - จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0027  ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่กึด๊สามทา่ - บ.สันปา่ไร่ และปลอดภัย จ านวน 1 แหง่ มากย่ิงขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก
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แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บา้นแม่จะเรา หมู่ 9 และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.215 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลแม่จะเรา เชื่อมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นหว้ยนกแล ต าบลแม่ระมาด หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1,075 ตร.ม.

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 491,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บา้นแม่จะเราสองแคว และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.260 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

หมู่ 3 ต าบลแม่จะเรา เชื่อมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เขตเทศบาลต าบลแม่จะเรา หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1,040 ตร.ม.

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 491,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บา้นหนองหลวง และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.260 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

หมู่ 3 ต าบลสามหมื่น เชื่อมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นหว้ยพระเจ้า หมู่ 2 ต าบลแม่ต่ืน หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1,040 ตร.ม.

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 491,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บา้นแม่จะเรา หมู่ 2 และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.260 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลแม่จะเรา เชื่อมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เขตต าบลพระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด  หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

จังหวัดตาก 1,040 ตร.ม.
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แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

51 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 491,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บา้นสันแกลอน หมู่ 5 และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.260 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลแม่จะเรา เชื่อมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เขตเทศบาลต าบลแม่จะเรา หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1,040 ตร.ม.

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 491,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บา้นแม่จะเรา หมู่ 2 และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.260 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลแม่จะเรา  เชื่อมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นทุ่งมะขามปอ้ม ต าบลพระธาตุ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก 1,040 ตร.ม.

53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 491,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บา้นแม่จะเราบา้นทุ่ง และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.260 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

หมู่ 1 ต าบลแม่จะเรา เชื่อมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เทศบาลต าบลทุ่งหลวง หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1,040 ตร.ม.

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง หมู่ 5 เทศบาลต าบล และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.215 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

แม่จะเรา เชื่อมต่อ หมู่ 2 เทศบาล ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอแม่ระมาด  หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

จังหวัดตาก 1,075 ตร.ม.

16

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 491,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บา้นสันปา่ตึง หมู่ 7 และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.260 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลแม่ระมาด เชื่อมต่อ บา้นใหม่ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

หมู่ 9 ต าบลแม่จะเรา หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1,040 ตร.ม.

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บา้นปา่ไม้หา้ หมู่ 6 และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.215 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลแม่ระมาด เชื่อมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นหนองหลวง ต าบลขะเนจือ้ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1,075 ตร.ม.

57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 491,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บา้นปา่ไร่  หมู่ 2 และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.260 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลขะเนจือ้ เชื่อมต่อ หมู่ 4 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลแม่ระมาด อ าเภอแม่ระมาด หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

จังหวัดตาก 1,040 ตร.ม.

58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 491,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บา้นพะละ หมู่ 3 และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.260 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลขะเนจือ้ เชื่อมต่อ หมู่ 1 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นขุนหว้ยนกแล ต าบลพระธาตุ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1,040 ตร.ม.
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แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

59 ขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขยายผิวจราจรกว้างข้างละ 863,000 จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

(จ านวน 2 ข้างๆ ละ 1.00 เมตร) ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ 1.00 ม งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0015 ในสภาพดี ระยะทางยาว 0.750 กม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.มอเกอร์ยาง - บ.ยะพอ หนา 0.15 ม. บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.พบพระ จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

1,500 ตร.ม.

60 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. เพื่อแก้ปญัหาการระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 838,000  -  -  - จ านวนแหง่ สามารถแก้ปญัหาการระบายน้ า ส านักการช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0018 ใหร้าษฎรใช้ใน การสัญจร และ คสล. ทอ้งกว้าง 0.30 เมตร งบ อบจ.ตาก ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับความ

บ.คีรีน้อย - บ.ทรัพย์อนันต์  ขนส่ง พชืผลทางการเกษตร ปากกว้าง 1.50 เมตร สะดวก  และมีความปลอดภัย

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

พร้อมวางทอ่ คสล. 

จ านวน 1 แหง่

61 ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 996,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

เสริมเหล็ก สายทาง บา้นสมบรูณ์ และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.430 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลช่องแคบ เชื่อมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นคีรีน้อย ต าบลรวมไทยพฒันา หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอบพบพระ จังหวัดตาก 2,150 ตร.ม.

62 ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 491,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บา้นใหม่คีรีราษฎร์ และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.180 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

หมู่ 9 ต าบลคีรีราษฎร์ เชื่อมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลพบพระ อ าเภอพบพระ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

จังหวัดตาก 1,080 ตร.ม.
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แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

63 ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 495,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

เสริมเหล็ก สายทาง บา้นเสริมสุข และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.215 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลรวมไทยพฒันา เชื่อมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นใหม่คีรีราษฎร์ ต าบลคีรีราษฎร์ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 1,075 ตร.ม.

64 ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 495,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

เสริมเหล็ก สายทาง บา้นคีรีน้อย และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.215 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลรวมไทยพฒันา เชื่อมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นซอระแตะ ต าบลช่องแคบ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 1,075 ตร.ม.

65 ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 491,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

เสริมเหล็ก สายทาง บา้นปา่คา และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.180 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

หมู่ 4 ต าบลคีรีราษฎร์ เชื่อมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นเสรีราษฎร์ใหม่ ต าบลช่องแคบ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 1,080 ตร.ม.

66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 491,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

สายทาง บา้นใหม่ดินแดน หมู่ 11 และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.180 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ต าบลคีรีราษฎร์ เชื่อมต่อ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นสามยอดดอย ต าบลช่องแคบ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก 1,080 ตร.ม.
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แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

67 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยซ่อมแซม  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 499,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

เปน็ผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.335 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

(overlay) สายทาง หมู่ 1 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นสันลมจอย ต าบลแม่กลอง หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า บ ารุงรักษา

เชื่อม หมู่ 2 บา้นเซอทะ 1,340 ตร.ม.

ต าบลหนองหลวง อ าเภออุม้ผาง

จังหวัดตาก

68 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยซ่อมแซม  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 499,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

เปน็ผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.335 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

(overlay) สายทาง หมู่ 2 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นแม่กลองเก่า ต าบลแม่กลอง หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า บ ารุงรักษา

เชื่อม หมู่ 1 บา้นปอผาโด้ 1,340 ตร.ม.

ต าบลโมโกร อ าเภออุม้ผาง

จังหวัดตาก

69 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยซ่อมแซม  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 997,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

เปน็ผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.675 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

(overlay) สายทาง หมู่ 1 ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บา้นนุเซะโปล้ ต าบลแม่จัน เชื่อม หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า บ ารุงรักษา

หมู่ 2 บา้นเดลอคี ต าบลหนองหลวง 2,700 ตร.ม.

อ าเภออุม้ผาง จังหวัดตาก
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แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

70 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยซ่อมแซม  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 4.00 ม. 997,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านักการช่าง

เปน็ผิวทางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต และขนส่งพชืผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 0.675 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

(overlay) สายทาง หมู่ 4 บา้นนุโพ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลแม่จัน เชื่อม บา้นหนองหลวง หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า บ ารุงรักษา

อ าเภออุม้ผาง จังหวัดตาก 2,700 ตร.ม.

71 ติดต้ังระบบเสาไฟฟา้โซล่าเซลล์

(Solar cell) ไฟฟา้ส่องสว่าง

ในพื้นที่จังหวัดตาก

71.1 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพื่อใหร้าษฎร มีไฟฟา้ไว้ใช้ ติดต้ังระบบเสาไฟฟา้โซล่าเซลล์ 483,360   -   -   - จ านวนแหง่  - ราษฎรได้มีไฟฟา้ไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟา้ส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แหง่ งบ อบจ.ตาก ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ หมู่ 1,2,3,4,5 

ต าบลบา้นนา อ าเภอสามเงา 

จังหวัดตาก

71.2 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพื่อใหร้าษฎร มีไฟฟา้ไว้ใช้ ติดต้ังระบบเสาไฟฟา้โซล่าเซลล์ 487,670  -  -  - จ านวนแหง่  - ราษฎรได้มีไฟฟา้ไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟา้ส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แหง่ งบ อบจ.ตาก ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ หมู่ 1,2,4 ต าบลสามหมื่น

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

71.3 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพื่อใหร้าษฎร มีไฟฟา้ไว้ใช้ ติดต้ังระบบเสาไฟฟา้โซล่าเซลล์ 487,670  -  -  - จ านวนแหง่  - ราษฎรได้มีไฟฟา้ไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟา้ส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แหง่ งบ อบจ.ตาก ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ หมู่ 1,6,12,14 

ต าบลขะเนจือ้ อ าเภอแม่ระมาด 

จังหวัดตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

71.4 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพื่อใหร้าษฎร มีไฟฟา้ไว้ใช้ ติดต้ังระบบเสาไฟฟา้โซล่าเซลล์ 487,670  -  -  - จ านวนแหง่  - ราษฎรได้มีไฟฟา้ไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟา้ส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แหง่ งบ อบจ.ตาก ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ หมู่ 6,7 ต าบลพระธาตุ

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

71.5 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพื่อใหร้าษฎร มีไฟฟา้ไว้ใช้ ติดต้ังระบบเสาไฟฟา้โซล่าเซลล์ 487,670  -  -  - จ านวนแหง่  - ราษฎรได้มีไฟฟา้ไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟา้ส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แหง่ งบ อบจ.ตาก ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ หมู่ 2,3,5,11,12 

ต าบลแม่ต่ืน อ าเภอแม่ระมาด 

จังหวัดตาก

71.6 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพื่อใหร้าษฎร มีไฟฟา้ไว้ใช้ ติดต้ังระบบเสาไฟฟา้โซล่าเซลล์ 483,000  -  -  - จ านวนแหง่  - ราษฎรได้มีไฟฟา้ไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟา้ส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แหง่ งบ อบจ.ตาก ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ หมู่ 5,6,7 ต าบลแม่สอง

อ าเภอทา่สองยาง จังหวัดตาก

71.7 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพื่อใหร้าษฎร มีไฟฟา้ไว้ใช้ ติดต้ังระบบเสาไฟฟา้โซล่าเซลล์ 483,000  -  -  - จ านวนแหง่  - ราษฎรได้มีไฟฟา้ไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟา้ส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แหง่ งบ อบจ.ตาก ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ หมู่ 2,8 ต าบลทา่สองยาง

อ าเภอทา่สองยาง จังหวัดตาก

71.8 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพื่อใหร้าษฎร มีไฟฟา้ไว้ใช้ ติดต้ังระบบเสาไฟฟา้โซล่าเซลล์ 483,000  -  -  - จ านวนแหง่  - ราษฎรได้มีไฟฟา้ไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟา้ส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แหง่ งบ อบจ.ตาก ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ หมู่ 5,6 ต าบลแม่อุสุ

อ าเภอทา่สองยาง จังหวัดตาก
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา






แบบ ผ. 01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

71.9 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพื่อใหร้าษฎร มีไฟฟา้ไว้ใช้ ติดต้ังระบบเสาไฟฟา้โซล่าเซลล์ 483,000  -  -  - จ านวนแหง่  - ราษฎรได้มีไฟฟา้ไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟา้ส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แหง่ งบ อบจ.ตาก ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ หมู่ 5,7,8,11 ต าบลแม่หละ

อ าเภอทา่สองยาง จังหวัดตาก

71.10 ติดต้ังระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์  - เพื่อใหร้าษฎร มีไฟฟา้ไว้ใช้ ติดต้ังระบบเสาไฟฟา้โซล่าเซลล์ 483,000  -  -  - จ านวนแหง่  - ราษฎรได้มีไฟฟา้ไว้ใช้ในการ ส านักการช่าง

(Solar cell) ไฟฟา้ส่องสว่าง เกิดความสะดวกและปลอดภัย จ านวน 1 แหง่ งบ อบจ.ตาก ด ารงชีวิตและท ากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ หมู่ 3,4,6,7,10 

ต าบลแม่ต้าน อ าเภอทา่สองยาง 

จังหวัดตาก

 -  - 42,868,040  -  -  -  -  -  -

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) เนือ่งจากได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือดร้อน 
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
3) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
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รวม  71  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 2,000,000 2,000,000 - - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 1.400 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0001 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ตะเคียนด้วน - บ.สบยม หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 900,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.วังเจ้า จ.ตาก 11,200 ตร.ม.

1 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 3,956,000 - - - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 1.160 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0001 ในสภาพดี หนา 0.05 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ตะเคียนด้วน - บ.สบยม หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 900,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.วังเจ้า จ.ตาก 9,280 ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) ในการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย เนือ่งจากราคาวัสดุพาณิชย์จงัหวัดมีมูลค่าไม่คงที่ (เพิ่ม-ลด) และชือ่โครงการฯ มีความคาดเคล่ือน
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
3) ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสายทางฯ ให้เกดิประโยชน์สูงสุดและมีความปลอดภัยในการสัญจร 

2

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่2) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1. ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 3.500 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0002 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 1,967,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

(อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก 21,000 ตร.ม.

2 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 3,929,000 2,000,000 2,000,000  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 3.076 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0002 ในสภาพดี หนา 0.05 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 1,967,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

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

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) ในการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย เนือ่งจากราคาวัสดุพาณิชย์จงัหวัดมีมูลค่าไม่คงที่ (เพิ่ม-ลด) และชือ่โครงการฯ มีความคาดเคล่ือน
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
3) ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสายทางฯ ให้เกดิประโยชน์สูงสุดและมีความปลอดภัยในการสัญจร 

3

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม. 2,000,000  2,000,000  3,500,000  3,500,000  จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 5.000 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0004  ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบปา่แฝก  หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 1,980,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.เมือง จ.ตาก 27,500 ตร.ม.

4 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม. 3,981,000 2,000,000 3,500,000 1,500,000 จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 4.778 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0004  ในสภาพดี หนา 0.05 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบปา่แฝก  หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 1,980,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.เมือง จ.ตาก 26,279 ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) ในการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย เนือ่งจากราคาวัสดุพาณิชย์จงัหวัดมีมูลค่าไม่คงที่ (เพิ่ม-ลด) และชือ่โครงการฯ มีความคาดเคล่ือน
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
3) เพื่อรองรับโครงการยุทธศาสตร์จงัหวัด
4) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

4

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม. 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 1.000 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตถ.ถ 1-0006 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.บอ่ไม้หว้า - บ.ตลุกกลางทุ่ง   หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.เมือง จ.ตาก 16,500 ตร.ม.

6 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรตี1,991,000 9,635,000  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

พาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ขนาดกว้าง 5.50 ม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตถ.ถ 1-0006   ในสภาพดี ระยะทางยาว 4.300 กม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.บอ่ไม้หว้า - บ.ตลุกกลางทุ่ง หนา 0.05 ม. บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.เมือง จ.ตาก หรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

23,650 ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) ในการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย เนือ่งจากราคาวัสดุพาณิชย์จงัหวัดมีมูลค่าไม่คงที่ (เพิ่ม-ลด) และชือ่โครงการฯ มีความคาดเคล่ือน
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
3) เพื่อรองรับโครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่
4) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

5

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 2,000,000  2,000,000  4,000,000  4,000,000  จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 3.800 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0007 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทางเข้าบา้นน้ าดิบ อ.เมือง จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 1,950,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

30,400 ตร.ม.

7 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 1,980,000 2,000,000  4,000,000  4,000,000  จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 3.690 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0007 ในสภาพดี หนา 0.05 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทางเข้าบา้นน้ าดิบ อ.เมือง จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 1,950,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

29,520 ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) ในการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย เนือ่งจากราคาวัสดุพาณิชย์จงัหวัดมีมูลค่าไม่คงที่ (เพิ่ม-ลด) และชือ่โครงการฯ มีความคาดเคล่ือน
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
3) เพื่อรองรับโครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ / โครงการเกนิศักยภาพ ตามแผนพัฒนาจงัหวัด 4 ปี และโครงการยุทธศาสตร์จงัหวัด
4) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

6

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 2,000,000  2,000,000  2,500,000  3,000,000 จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 2.880 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0008  ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.สระทอง - บ.สามไร่ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 1,992,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.เมือง จ.ตาก 23,040 ตร.ม.

8 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ผิวทางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 1,995,000 2,000,000 2,500,000 1,000,000 จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลทติ์กคอนกรีตและเป็น ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ขนาดกว้าง 8.00 ม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

ผิวทางพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ในสภาพดี ระยะทางยาว 0.570 กม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่  ตก.ถ 1-0008  หนา 0.05 ม. 1,992,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

บ.สระทอง - บ.สามไร่ หรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

อ.เมือง จ.ตาก 4,560 ตร.ม.

 - ผิวทางพาราแอสฟัลทติ์ก 1,993,000  -  -  -

คอนกรีต

ขนาดกว้าง 8.00 ม.

ระยะทางยาว 0.450 กม.

หนา 0.05 ม.

หรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

3,600 ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) ในการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย เนือ่งจากราคาวัสดุพาณิชย์จงัหวัดมีมูลค่าไม่คงที่ (เพิ่ม-ลด) และชือ่โครงการฯ มีความคาดเคล่ือน
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
3) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 7

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม.  - 2,000,000  2,000,000  2,000,000  จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 2.500 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0009 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่บอน - บ.ตะฝ่ังสูง หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.บา้นตาก จ.ตาก 13,750 ตร.ม.

9 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ผิวทางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 1,940,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลทติ์กคอนกรีตและเป็น ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ขนาดกว้าง 5.50 ม. งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

ผิวทางพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ในสภาพดี ระยะทางยาว 0.800 กม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่  ตก.ถ 1-0009 หนา 0.05 ม. บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

บ.แม่บอน - บ.ตะฝ่ังสูง หรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

อ.บา้นตาก จ.ตาก 4,400 ตร.ม.

 - ผิวทางพาราแอสฟัลทติ์ก  - 9,959,000  -  -

คอนกรีต

ขนาดกว้าง 5.50 ม.

ระยะทางยาว 4.000 กม.

หนา 0.05 ม.

หรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

22,000 ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) ในการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย เนือ่งจากราคาวัสดุพาณิชย์จงัหวัดมีมูลค่าไม่คงที่ (เพิ่ม-ลด) และชือ่โครงการฯ มีความคาดเคล่ือน
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
3) เพื่อรองรับโครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่
4) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 8

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 10,000,000 9,891,000  2,054,000  2,055,000  จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 7.596 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0013 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ดงลาน - บ.วังหมัน หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 1,995,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.สามเงา จ.ตาก 60,768 ตร.ม.

13 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 9,371,700 19,789,000 - - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 9.000 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0013 ในสภาพดี หนา 0.05 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ดงลาน - บ.วังหมัน หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 1,995,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.สามเงา จ.ตาก 70,000 ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) ในการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย เนือ่งจากราคาวัสดุพาณิชย์จงัหวัดมีมูลค่าไม่คงที่ (เพิ่ม-ลด) และชือ่โครงการฯ มีความคาดเคล่ือน
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
3) เพื่อรองรับโครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ / โครงการเกนิศักยภาพ ตามแผนพัฒนาจงัหวัด 4 ปี และโครงการยุทธศาสตร์จงัหวัด
4) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

9

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)

โครงการ วัตถุประสงค์





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50 ม. 4,000,000  9,510,000  1,245,000  1,245,000  จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 7.679 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0014  ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.วังไคร้ - บ.สองแคว หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 1,922,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.สามเงา จ.ตาก 42,234.50 ตร.ม.

14 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ผิวทางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 3,923,000 19,347,000  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลทติ์กคอนกรีตและเป็น ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ขนาดกว้าง 5.50 ม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

ผิวทางพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ในสภาพดี ระยะทางยาว 9.625 กม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0014  หนา 0.05 ม. 1,922,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

บ.วังไคร้ - บ.สองแคว หรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

อ.สามเงา จ.ตาก 52,937.50 ตร.ม.

 - ผิวทางพาราแอสฟัลทติ์ก  - 9,936,000  -  -

คอนกรีต

ขนาดกว้าง 5.50 ม.

ระยะทางยาว 3.400 กม.

หนา 0.05 ม.

หรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

18,700 ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) ในการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย เนือ่งจากราคาวัสดุพาณิชย์จงัหวัดมีมูลค่าไม่คงที่ (เพิ่ม-ลด) และชือ่โครงการฯ มีความคาดเคล่ือน
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
3) เพื่อรองรับโครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ / โครงการเกนิศักยภาพ ตามแผนพัฒนาจงัหวัด 4 ปี และโครงการยุทธศาสตร์จงัหวัด
4) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 10

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 2,000,000 2,000,000 5,900,000 5,900,000 จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 4.930 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0016  ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.เก้ารวมไทย - บ.ทรัพย์เจริญ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.พบพระ จ.ตาก 39,440 ตร.ม.

16 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 3,882,000 2,000,000 4,900,000 4,900,000 จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 4.419 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

บ.เก้ารวมไทย - บ.ทรัพย์เจริญ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.พบพระ จ.ตาก 35,352 ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) ในการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย เนือ่งจากราคาวัสดุพาณิชย์จงัหวัดมีมูลค่าไม่คงที่ (เพิ่ม-ลด) และชือ่โครงการฯ มีความคาดเคล่ือน
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
3) เพื่อรองรับโครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ / โครงการเกนิศักยภาพ ตามแผนพัฒนาจงัหวัด 4 ปี และโครงการยุทธศาสตร์จงัหวัด
4) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

11

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 2,000,000  9,988,000  13,506,000 13,506,000 จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 12.170 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0017  ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ้อ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.พบพระ จ.ตาก 97,360 ตร.ม.

17 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ผิวทางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 3,917,000 9,988,000  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลทติ์กคอนกรีตและเป็น ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ขนาดกว้าง 8.00 ม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

ผิวทางพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ในสภาพดี ระยะทางยาว 4.855 กม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่  ตก.ถ 1-0017  หนา 0.05 ม. บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ้อ หรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

อ.พบพระ จ.ตาก 38,840 ตร.ม.

 - ผิวทางพาราแอสฟัลทติ์ก  - 9,999,000  -  -

คอนกรีต

ขนาดกว้าง 8.00 ม.

ระยะทางยาว 1.980 กม.

หนา 0.05 ม.

หรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

15,840 ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) ในการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย เนือ่งจากราคาวัสดุพาณิชย์จงัหวัดมีมูลค่าไม่คงที่ (เพิ่ม-ลด) และชือ่โครงการฯ มีความคาดเคล่ือน
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
3) เพื่อรองรับโครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ / โครงการเกนิศักยภาพ ตามแผนพัฒนาจงัหวัด 4 ปี และโครงการยุทธศาสตร์จงัหวัด
4) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 12

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

20 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 2.500 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0020 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ใหม่แม่โกนเกน - บ.หว้ยผักหละ  หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 1,900,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก 20,000 ตร.ม.

20 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 3,982,000 1,987,000 1,987,000  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 2.295 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0020 ในสภาพดี หนา 0.05 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ใหม่แม่โกนเกน - บ.หว้ยผักหละ  หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 1,900,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก 18,360 ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) ในการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย เนือ่งจากราคาวัสดุพาณิชย์จงัหวัดมีมูลค่าไม่คงที่ (เพิ่ม-ลด) และชือ่โครงการฯ มีความคาดเคล่ือน
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
3) เพื่อรองรับโครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ / โครงการเกนิศักยภาพ ตามแผนพัฒนาจงัหวัด 4 ปี และโครงการยุทธศาสตร์จงัหวัด
4) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

13

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 2,000,000  2,000,000  2,000,000  4,000,000  จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 3.125 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0021 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่กุ - บ.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 1,935,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

18,750 ตร.ม.

21 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม.  - 9,840,000  - - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 2.460 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0021 ในสภาพดี หนา 0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่กุ - บ.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

14,760ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) ในการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย เนือ่งจากราคาวัสดุพาณิชย์จงัหวัดมีมูลค่าไม่คงที่ (เพิ่ม-ลด) และชือ่โครงการฯ มีความคาดเคล่ือน
2) เพื่อรองรับโครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ / โครงการเกนิศักยภาพ ตามแผนพัฒนาจงัหวัด 4 ปี และโครงการยุทธศาสตร์จงัหวัด

14

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

23 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 2,000,000  9,798,000 2,000,000   - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 3.950 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0023 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่กุใหม่ทา่ซุง - บ.แม่ตาวกลาง หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก 31,600 ตร.ม.

23 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 1,995,000 19,487,000  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 6.355 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

บ.แม่กุใหม่ทา่ซุง - บ.แม่ตาวกลาง หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก 50,840 ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) ในการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย เนือ่งจากราคาวัสดุพาณิชย์จงัหวัดมีมูลค่าไม่คงที่ (เพิ่ม-ลด) และชือ่โครงการฯ มีความคาดเคล่ือน
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
3) เพื่อรองรับโครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ / โครงการเกนิศักยภาพ ตามแผนพัฒนาจงัหวัด 4 ปี และโครงการยุทธศาสตร์จงัหวัด
4) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

15

(เปลีย่นแปลงเป็น)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

24 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 2,000,000  9,798,000  1,375,700  1,375,700  จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 12.973 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0024  ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากหว้ยแม่ปะ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 1,935,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก 108,280 ตร.ม.

24 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 1,030,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 0.475 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0024  ในสภาพดี หนา 0.05 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากหว้ยแม่ปะ หรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 1,935,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก 2,850 ตร.ม.

 - ขนาดกว้าง 8.00 ม.  - 9,798,000  -  -

ระยะทางยาว 2.900 กม.

หนา 0.05 ม.

หรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

23,200 ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) ในการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย เนือ่งจากราคาวัสดุพาณิชย์จงัหวัดมีมูลค่าไม่คงที่ (เพิ่ม-ลด) และชือ่โครงการฯ มีความคาดเคล่ือน
2) เพื่อรองรับโครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ / โครงการเกนิศักยภาพ ตามแผนพัฒนาจงัหวัด 4 ปี และโครงการยุทธศาสตร์จงัหวัด
3) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

16

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 2,000,000  2,000,000  3,560,000  3,560,000  จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 4.633 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0027  ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่กึด๊สามทา่ - บ.สันปา่ไร่ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 1,989,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก 27,798 ตร.ม.

27 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 3,977,000 9,990,000  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลทติ์กคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 5.305 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0027  ในสภาพดี หนา 0.05 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่กึด๊สามทา่ - บ.สันปา่ไร่ หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 1,989,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก 31,830 ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) ในการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย เนือ่งจากราคาวัสดุพาณิชย์จงัหวัดมีมูลค่าไม่คงที่ (เพิ่ม-ลด) และชือ่โครงการฯ มีความคาดเคล่ือน
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
3) เพื่อรองรับโครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ / โครงการเกนิศักยภาพ ตามแผนพัฒนาจงัหวัด 4 ปี และโครงการยุทธศาสตร์จงัหวัด
4) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

17

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 7.00 ม. 4,000,000  9,997,000  9,602,000  9,601,000  จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต หรือ คสล . ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ระยะทางยาว 11.151 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0032 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.ทุ่งมะขามปอ้ม หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 1,995,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

อ.แม่ระมาด จ.ตาก 78,057 ตร.ม.

32 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเปน็ผิวทาง  - เพื่อใหถ้นนที่ได้รับความเสียหาย  - ผิวทางแอสฟัลทติ์กคอนกรีต 3,939,561 19,994,000  -  - จ านวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ ส านักการช่าง

แอสฟัลทติ์กคอนกรีตและเป็น ได้รับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ ขนาดกว้าง 7.00 ม. งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

ผิวทางพาราแอสฟัลทติ์กคอนกรีต ในสภาพดี ระยะทางยาว 7.750 กม. (ปี 2560 = ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่  ตก.ถ 1-0032 หนา 0.05 ม. 1,995,000) บ ารุงรักษา ทรัพย์สินมากย่ิงขึน้

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.ทุ่งมะขามปอ้ม หรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

อ.แม่ระมาด จ.ตาก 54,250 ตร.ม.

 - ผิวทางพาราแอสฟัลทติ์ก  - 9,954,000  -  -

คอนกรีต

 - ขนาดกว้าง 7.00 ม.

ระยะทางยาว 2.300 กม.

หนา 0.05 ม.

หรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

16,100 ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) ในการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย เนือ่งจากราคาวัสดุพาณิชย์จงัหวัดมีมูลค่าไม่คงที่ (เพิ่ม-ลด) และชือ่โครงการฯ มีความคาดเคล่ือน
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
3) เพื่อรองรับโครงการเงินอดุหนุนเฉพาะกจิจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ / โครงการเกนิศักยภาพ ตามแผนพัฒนาจงัหวัด 4 ปี และโครงการยุทธศาสตร์จงัหวัด
4) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 18

(เปลีย่นแปลงเป็น)

(แบบเดิม)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

39 ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟลัทติ์ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนพื้นที่  - ได้รับประโยชน์มีถนน ส านักการช่าง

คอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ 1-0037 สัญจร และขนส่งพชืผลทาง ระยะทางยาว 2.690 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง ที่มั่นคง แข็งแรงได้มาตรฐาน

บ.ลานขวาง - บ.เด่นมะขาม  การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.05 ม. (ปี 2560 = ในการใช้งาน

อ.เมือง จ.ตาก และรวดเร็ว หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 1,984,000)

16,140 ตร.ม.

39 ก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟลัทติ์ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 2,448,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ได้รับประโยชน์มีถนน ส านักการช่าง

คอนกรีต สายทางที่ ตก.ถ 1-0037 สัญจร และขนส่งพชืผลทาง ระยะทางยาว 0.880 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง ที่มั่นคง แข็งแรงได้มาตรฐาน

บ.ลานขวาง - บ.เด่นมะขาม  การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.05 ม. (ปี 2560 = ในการใช้งาน

อ.เมือง จ.ตาก และรวดเร็ว หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า 1,984,000)

5,280 ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) ในการเปล่ียนแปลงเป้าหมาย เนือ่งจากราคาวัสดุพาณิชย์จงัหวัดมีมูลค่าไม่คงที่ (เพิ่ม-ลด)
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
3) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

19

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

42 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง 500,000 500,000  -  - จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0002  ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า และปลอดภัย จ านวน 2 แหง่ มากย่ิงขึน้

(อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก

42 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง 994,000  -  -  - จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0002  ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า และปลอดภัย จ านวน 2 แหง่ มากย่ิงขึน้

(อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
2) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

20

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

43 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - 500,000  -  - จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0003 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ลานขวาง - บ.น้ ารึม และปลอดภัย จ านวน 1 แหง่ มากย่ิงขึน้

อ.เมือง จ.ตาก

43 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง 498,000  -  -  - จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0003 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ลานขวาง - บ.น้ ารึม และปลอดภัย จ านวน 1 แหง่ มากย่ิงขึน้

อ.เมือง จ.ตาก

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
2) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

21

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

48 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ยางโองน้ า - บ.วังหวาย และปลอดภัย จ านวน 4 แหง่ มากย่ิงขึน้

(อ.บา้นตาก - อ.สามเงา) จ.ตาก

48 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง 994,000 498,000 498,000  - จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ยางโองน้ า - บ.วังหวาย และปลอดภัย จ านวน 4 แหง่ มากย่ิงขึน้

(อ.บา้นตาก - อ.สามเงา) จ.ตาก

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
2) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

22

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

51 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง 491,000 210,000 210,000 210,000 จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0013 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ดงลาน - บ.วังหมัน และปลอดภัย จ านวน 4 แหง่ (ปี 2560 = มากย่ิงขึน้

อ.สามเงา จ.ตาก 500,000)

51 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง 989,000 498,000  -  - จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0013 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ดงลาน - บ.วังหมัน และปลอดภัย จ านวน 4 แหง่ (ปี 2560 = มากย่ิงขึน้

อ.สามเงา จ.ตาก 500,000)

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
2) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

23

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

52 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง 210,000 210,000 210,000 210,000 จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการ
ช่างสายทางที่ ตก.ถ 1-0014 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.วังไคร้ - บ.สองแคว และปลอดภัย จ านวน 4 แหง่ มากย่ิงขึน้

อ.สามเงา จ.ตาก

52 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง 499,000 340,000  -  - จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการ
ช่างสายทางที่ ตก.ถ 1-0014 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.วังไคร้ - บ.สองแคว และปลอดภัย จ านวน 4 แหง่ มากย่ิงขึน้

อ.สามเงา จ.ตาก

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
2) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

24

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

57 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - 300,000  -  - จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่กุหลวง - บ.ผารู และปลอดภัย จ านวน 1 แหง่ มากย่ิงขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก

57 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง 498,000 -  -  - จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่กุหลวง - บ.ผารู และปลอดภัย จ านวน 1 แหง่ มากย่ิงขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
2) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
3) งบประมาณเพิ่มขึน้เนือ่งจากเพิ่มจ านวนเสาไฟฟ้าฯ

25

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

58 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  -  - 200,000  - จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0020 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ใหม่แม่โกนเกน - บ.หว้ยผักหละ  และปลอดภัย จ านวน 1 แหง่ มากย่ิงขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก

58 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง 498,000  -  -  - จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0020 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ใหม่แม่โกนเกน - บ.หว้ยผักหละ  และปลอดภัย จ านวน 1 แหง่ มากย่ิงขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
2) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
3) งบประมาณเพิ่มขึน้เนือ่งจากเพิ่มจ านวนเสาไฟฟ้าฯ

26

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

63 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง 500,000  -  - 500,000 จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0028 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ทางเข้าบา้นแม่ละเมา - บ.ปางส้าน และปลอดภัย จ านวน 2 แหง่ (ปี 2560 = มากย่ิงขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก   495,000)

63 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง 996,000  -  -  - จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0028 ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ทางเข้าบา้นแม่ละเมา - บ.ปางส้าน และปลอดภัย จ านวน 2 แหง่ (ปี 2560 = มากย่ิงขึน้

อ.แม่สอด จ.ตาก   495,000)

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
2) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

27

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

71 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  -  - 500,000 500,000 จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0036  ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ต.ไม้งาม และปลอดภัย จ านวน 2 แหง่ มากย่ิงขึน้

อ.เมือง จ.ตาก

71 ถนนปลอดภัย ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง  - เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมดีขึน้  - ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่าง 498,000  - 500,000  - จ านวนแหง่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ ส านักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0036  ประชาชน ได้รับความสะดวก และติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ต.ไม้งาม และปลอดภัย จ านวน 2 แหง่ มากย่ิงขึน้

อ.เมือง จ.ตาก

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
2) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

87 โครงการปรับปรุงสถานีขนส่ง  - เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่ง - ปรับปรุงพื้นถนน และลาน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - จ านวนกิจกรรม  - ประชาชนผู้มาใช้บริการ ส านักการช่าง

ผู้โดยสารจังหวัดตาก ใหป้ระชาชนผู้มาใช้บริการได้รับ จอดรถ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ได้รับความสะดวกสบาย

ความสะดวกสบายมากย่ิงขึน้ - ปรับปรุงหอ้งพกัคอยของ มากย่ิงขึน้จากบริการที่พร้อม

รวมถึงการจัดหาบริการต่างๆ ผู้โดยสาร ครบครันและมีคุณภาพในการ

เพื่อเพิ่มความทนัสมัยสะดวก - ติดต้ังระบบปรับอากาศ บริการ เพื่อประโยชน์และ

รวดเร็วในการมาใช้บริการของ - ปรับปรุงอาคารสถานี ความพงึพอใจสูงสุดของ

ประชาชน - ปรับปรุงภูมิทศัน์รอบสถานี ประชาชน

ขนส่งฯ

ฯลฯ

87 โครงการปรับปรุงสถานีขนส่ง  - เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่ง - ปรับปรุงพื้นถนน และลาน 2,500,000 2,000,000 2,000,000 - จ านวนกิจกรรม  - ประชาชนผู้มาใช้บริการ ส านักการช่าง

ผู้โดยสารจังหวัดตาก ใหป้ระชาชนผู้มาใช้บริการได้รับ จอดรถ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ได้รับความสะดวกสบาย

ความสะดวกสบายมากย่ิงขึน้ - ปรับปรุงหอ้งพกัคอยของ มากย่ิงขึน้จากบริการที่พร้อม

รวมถึงการจัดหาบริการต่างๆ ผู้โดยสาร ครบครันและมีคุณภาพในการ

เพื่อเพิ่มความทนัสมัยสะดวก - ติดต้ังระบบปรับอากาศ บริการ เพื่อประโยชน์และ

รวดเร็วในการมาใช้บริการของ - ปรับปรุงอาคารสถานี ความพงึพอใจสูงสุดของ

ประชาชน - ปรับปรุงภูมิทศัน์รอบสถานี ประชาชน

ขนส่งฯ

- ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบจ่ายน้ าอุปกรณใ์ช้งานห้อง

สุขาพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

ฯลฯ

เหตุผลและความจ าเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ สถานีขนส่งผู้โดยสารจงัหวัดตาก 29

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 500,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ได้รับประโยชน์มีถนน ส านักการช่าง

เสริมเหล็ก สายบา้นทา่ทองแดง สัญจร และขนส่งพชืผลทาง ระยะทางยาว 0.200 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง ที่มั่นคง แข็งแรงได้มาตรฐาน อบต.นาโบสถ์

หมู่ที่ 7 ต าบลนาโบสถ์ เชื่อมต่อ การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม. ในการใช้งาน

หมู่ที่ 6 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า และรวดเร็ว หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

จังหวัดตาก 1,200 ตร.ม.

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 500,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ได้รับประโยชน์มีถนน ส านัก

สายทาง บ้านทา่ทองแดง หมู่ 7 สัญจร และขนส่งพชืผลทาง ระยะทางยาว 0.200 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง ที่มั่นคง แข็งแรงได้มาตรฐาน การช่าง

ต าบลนาโบสถ์  เช่ือม หมู่ 6 การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม. ในการใช้งาน

บ้านผาผ้ึง ต าบลเชียงทอง และรวดเร็ว หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1,200 ตร.ม.

 - ขนาดกว้าง 8.00 ม. 499,000  -  -  -

ระยะทางยาว 0.140 กม. งบ อบจ.ตาก

หนา 0.15 ม.

หรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

1,120 ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
2) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

30

(เปลีย่นแปลงเป็น)

(แบบเดิม)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ได้รับประโยชน์มีถนน อบจ.ตาก

เสริมเหล็ก สายทางบา้นใหม่เสรีธรรม สัญจร และขนส่งพชืผลทาง ระยะทางยาว 0.200 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง ที่มั่นคง แข็งแรงได้มาตรฐาน อบต.เชียงทอง

 - บา้นใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 10  การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ ในการใช้งาน

ต.เชียงทอง เชื่อมบา้นมอรังงาม   และรวดเร็ว ด าเนินการไม่น้อยกว่า

หมู่ที่ 22 ต.โกสัมพ ี จ.ก าแพงเพชร 1,000 ตร.ม.

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 993,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ได้รับประโยชน์มีถนน ส านัก

สายทาง หมู่ 10 บ้านใหม่ชัยมงคล สัญจร และขนส่งพชืผลทาง ระยทางยาว 0.420 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง ที่มั่นคง แข็งแรงได้มาตรฐาน การช่าง

ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม. ในการใช้งาน

จังหวัดตาก เช่ือมโยง บ้านมอรังงาม และรวดเร็ว หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

ต าบลโกสัมพี อ าเภอโกสัมพีนคร 2,100 ตร.ม.

จังหวัดก าแพงเพชร

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
2) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
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(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

233 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 500,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ได้รับประโยชน์มีถนน อบจ.ตาก

บา้นชิบาโบ ต าบลคีรีราษฎร์ เชื่อม สัญจร และขนส่งพชืผลทาง ระยทางยาว 0.170 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง ที่มั่นคง แข็งแรงได้มาตรฐาน อบต.คีรี
ราษฎร์บา้นสามยอดดอย ต าบลช่องแคบ การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ ในการใช้งาน

อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก และรวดเร็ว ด าเนินการไม่น้อยกว่า

1,020 ตร.ม.

233 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อใหร้าษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 6.00 ม. 500,000  -  -  - จ านวนพื้นที่  - ได้รับประโยชน์มีถนน ส านักการช่าง

บา้นชิบาโบ ต าบลคีรีราษฎร์ เชื่อม สัญจร และขนส่งพชืผลทาง ระยทางยาว 0.170 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง ที่มั่นคง แข็งแรงได้มาตรฐาน

บา้นสามยอดดอย ต าบลช่องแคบ การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม. ในการใช้งาน

อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก และรวดเร็ว หรือรวมพื้นที่ด าเนินการไมน่้อยกว่า

1,020 ตร.ม.

 - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 495,000

ระยทางยาว 0.215 กม. งบ อบจ.ตาก

หนา 0.15 ม.

หรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

1,075 ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลว. 5 ม.ค. 2561
2) มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการส่งเสริมการพฒันา 1.เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนพฒันา  - จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ และ 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 จ านวนผู้เข้า 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ กองแผนและ

เครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาค ความรู้ทกัษะในการประกอบอาชีพ ศึกษาดูงานใหก้ับเกษตรกรและ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ร่วมฝึกอบรม ความรู้และเพิม่พูนทักษะในการ งบประมาณ

การเกษตรจังหวัดตาก 2.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาค ไม่น้อยกว่า ประกอบอาชีพ

แก่กลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย การเกษตร จ านวน 250 คน ร้อยละ 80 2.กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร ต่อปี ของเปา้หมาย มีความเข้มแข็งสามรถพึ่งพา

3.เพื่อส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกร/ ตนเองได้

กลุ่มอาชีพเชื่อมโยงและแลกเปล่ียน 3.กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ 

ความรู้ประสบการณ์ในการ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปล่ียน

ประกอบอาชีพ ประสบการณ์ในการประกอบอาชพี

3 โครงการส่งเสริมการพฒันา 1.เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนพฒันา  - จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้ และ 1,350,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 จ านวนผู้เข้า 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ กองแผนและ

เครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาค ความรู้ทกัษะในการประกอบอาชีพ ศึกษาดูงานใหก้ับเกษตรกรและ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ร่วมฝึกอบรม ความรู้และเพิม่พูนทักษะในการ งบประมาณ

การเกษตรจังหวัดตาก 2.เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาค ไม่น้อยกว่า ประกอบอาชีพ

แก่กลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย การเกษตร จ านวน 420 คน ร้อยละ 80 2.กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร ต่อปี ของเปา้หมาย มีความเข้มแข็งสามรถพึ่งพา

3.เพื่อส่งเสริมใหก้ลุ่มเกษตรกร/ ตนเองได้

กลุ่มอาชีพเชื่อมโยงและแลกเปล่ียน 3.กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ 

ความรู้ประสบการณ์ในการ สามารถเชื่อมโยงและแลกเปล่ียน

ประกอบอาชีพ ประสบการณ์ในการประกอบอาชพี

เหตุผลและความจ าเป็น : เนือ่งจากมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะเขา้ร่วมฝึกอบรมเพิ่มมากขึน้ จงึจ าเป็นต้องก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณ เพิ่มขึน้
ให้สอดคล้องกนักบัการจดัโครงการฯ ดังกล่าว 32

(เปลีย่นแปลงเป็น)

2. ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพฒันา -เพื่อใหส้ตรีและบคุคลในครอบครัว  - ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนผู้เข้า  -ท าใหค้รอบครัวมีอาชีพที่ กองกิจการ

การสร้างอาชีพของสตรีและบคุคล ได้รับความรู้ในเร่ืองการประกอบ สตรี และสมาชิกในครอบครัว งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ร่วมฝึกอบรม เหมาะสม มีรายได้ที่พอเพียงต่อ สภาฯ

ในครอบครัว อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ในจังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า การเล้ียงชพี และน าความรู้ทีไ่ด้รับ

และทอ้งถิน่ เพื่อการมีรายได้ จ านวน 180 คน ต่อปี ร้อยละ 80 ถ่ายทอดสู่สังคม

ในการเล้ียงชีพอย่างพอเพยีง ของเปา้หมาย

14 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพฒันา -เพื่อใหส้ตรีและบคุคลในครอบครัว  - ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จ านวนผู้เข้า  -ท าใหค้รอบครัวมีอาชีพที่ กองกิจการ

การสร้างอาชีพของสตรีและบคุคล ได้รับความรู้ในเร่ืองการประกอบ สตรี และสมาชิกในครอบครัว งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ร่วมฝึกอบรม เหมาะสม มีรายได้ที่พอเพียงต่อ สภาฯ

ในครอบครัว อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ในจังหวัดตาก ไม่น้อยกว่า การเล้ียงชพี และน าความรู้ทีไ่ด้รับ

และทอ้งถิน่ เพื่อการมีรายได้ จ านวน 300 คน ต่อปี ร้อยละ 80 ถ่ายทอดสู่สังคม

ในการเล้ียงชีพอย่างพอเพยีง ของเปา้หมาย

เหตุผลและความจ าเป็น : เนือ่งจากมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะเขา้ร่วมฝึกอบรมเพิ่มมากขึน้ จงึจ าเป็นต้องก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณ เพิ่มขึน้
ให้สอดคล้องกนักบัการจดัโครงการฯ ดังกล่าว
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหาร  - เพื่อใหก้ารจัดการเลือกต้ัง  - จัดการเลือกต้ังผู้บริหาร และ 30,000,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้มีสิทธิ  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กองกิจการ

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

ส่วนจังหวัดตาก บริหารส่วนจังหวัดตากเปน็ไปตาม จังหวัดตาก (ปี 2560 = สิทธิเลือกต้ัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ที่ระเบยีบกฎหมายก าหนด   100,000) ไม่น้อยกว่า ครบตามจ านวนที่กฎหมาย

ร้อยละ 70 ก าหนด

9 โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหาร  - เพื่อใหก้ารจัดการเลือกต้ัง  - จัดการเลือกต้ังผู้บริหาร และ 35,000,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้มีสิทธิ  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กองกิจการ

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

ส่วนจังหวัดตาก บริหารส่วนจังหวัดตากเปน็ไปตาม จังหวัดตาก (ปี 2560 = สิทธิเลือกต้ัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ที่ระเบยีบกฎหมายก าหนด   100,000) ไม่น้อยกว่า ครบตามจ านวนที่กฎหมาย

ร้อยละ 70 ก าหนด

เหตุผลและความจ าเป็น : คาดว่าค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ังฯ จะเพิ่มขึน้

34

3. ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทีดี่ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพ 1.เพื่อใหค้วามรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ  - ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเกีย่วกับ 2,000,000 450,000 450,000 450,000 จ านวนผู้เข้า 1. ผู้น าทอ้งที่/ทอ้งถิน่ได้รับ ส านักปลัดฯ

ผู้น าทอ้งที่/ทอ้งถิน่ ผู้น าชุมชน บทบาทหน้าที่ของผู้น าทอ้งที่/ ระเบยีบกฎหมายที่เกีย่วข้อง งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ร่วมฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ

กลุ่มพลังมวลชน องค์กรต่างๆ ทอ้งถิน่ฯลฯ เชิงบรูณาการ ใหก้ับผู้น าทอ้งที่/ทอ้งถิน่ ฯลฯ (ปี 2560 = ไม่น้อยกว่า ระเบยีบกฎหมายบทบาทหน้าที่

และประชาชน 2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งสมาน จ านวน 4,500 คน ต่อปี 2,600,000) ร้อยละ 80 ของผู้น าทอ้งถิน่/ทอ้งถิน่ในการ

สามัคคี และพฒันาศักยภาพ ของเปา้หมาย น าไปใช้พฒันาทอ้งที่ของตนเอง

ใหก้ับผู้น าทอ้งที่/ทอ้งถิน่ฯลฯ ได้มากขึน้

ในจังหวัดตาก 2. เปน็การเสริมสร้างศักยภาพ

3.เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายใหก้ับ ความสมานสามัคคีของผู้น า

ผู้น าได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ ทอ้งที่/ทอ้งถิน่ในการบริหาร

ความรู้ในการบริหารจัดการ จัดการมากขึน้

ทอ้งถิน่/ทอ้งที่ ในด้านต่างๆ 3.เปน็การสร้างเสริมการมี

4.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้าน ส่วนร่วมและเครือข่ายสัมพนัธ์

ระเบยีบกฎหมายต่างๆ และเตรียม ที่ดีความเข้มแข็งระหว่างองค์กร

รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปกครองทอ้งถิน่และชุมชน

5.เพื่อจัดเวทแีลกเปล่ียนองค์ 4.ผู้น ามีทกัษะในการปฏิบติังาน

ความรู้ระหว่างผู้น าทอ้งถิน่/ทอ้งที่ และน าความรู้ที่ได้รับไปพฒันา

ฯลฯ องค์กร
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(แบบเดิม)

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา





แบบ ผ.01

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพ 1.เพื่อใหค้วามรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ  - ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเกีย่วกับ 2,375,000 450,000 450,000 450,000 จ านวนผู้เข้า 1. ผู้น าทอ้งที่/ทอ้งถิน่ได้รับ ส านักปลัดฯ

ผู้น าทอ้งที่/ทอ้งถิน่ ผู้น าชุมชน บทบาทหน้าที่ของผู้น าทอ้งที่/ ระเบยีบกฎหมายที่เกีย่วข้อง งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ร่วมฝึกอบรม ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ

กลุ่มพลังมวลชน องค์กรต่างๆ ทอ้งถิน่ฯลฯ เชิงบรูณาการ ใหก้ับผู้น าทอ้งที่/ทอ้งถิน่ ฯลฯ (ปี 2560 = ไม่น้อยกว่า ระเบยีบกฎหมายบทบาทหน้าที่

และประชาชน 2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งสมาน จ านวน 4,600 คน ต่อปี 2,600,000) ร้อยละ 80 ของผู้น าทอ้งถิน่/ทอ้งถิน่ในการ

สามัคคี และพฒันาศักยภาพ ของเปา้หมาย น าไปใช้พฒันาทอ้งที่ของตนเอง

ใหก้ับผู้น าทอ้งที่/ทอ้งถิน่ฯลฯ ได้มากขึน้

ในจังหวัดตาก 2. เปน็การเสริมสร้างศักยภาพ

3.เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายใหก้ับ ความสมานสามัคคีของผู้น า

ผู้น าได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ ทอ้งที่/ทอ้งถิน่ในการบริหาร

ความรู้ในการบริหารจัดการ จัดการมากขึน้

ทอ้งถิน่/ทอ้งที่ ในด้านต่างๆ 3.เปน็การสร้างเสริมการมี

4.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้าน ส่วนร่วมและเครือข่ายสัมพนัธ์

ระเบยีบกฎหมายต่างๆ และเตรียม ที่ดีความเข้มแข็งระหว่างองค์กร

รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปกครองทอ้งถิน่และชุมชน

5.เพื่อจัดเวทแีลกเปล่ียนองค์ 4.ผู้น ามีทกัษะในการปฏิบติังาน

ความรู้ระหว่างผู้น าทอ้งถิน่/ทอ้งที่ และน าความรู้ที่ได้รับไปพฒันา

ฯลฯ องค์กร

เหตุผลและความจ าเป็น : เนือ่งจากมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะเขา้ร่วมฝึกอบรมเพิ่มมากขึน้ จงึจ าเป็นต้องก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณ เพิ่มขึน้
ให้สอดคล้องกนักบัการจดัโครงการฯ ดังกล่าว
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.05

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ. 05
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนมีเส้นทางคมนาคม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 884,250  -  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม อบต.

เสริมเหล็กสายหนองปลาไหล สัญจรที่สะดวกและมีความปลอดภัยขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ของผู้ใช้ สัญจรที่สะดวกและ เชียงทอง

หมู่ที่ 8 ต.เชียงทอง เชื่อม ในชีวิตและทรัพย์สิน หนา 0.15 ม. ยาว 393 เมตร ถนนสัญจร มีความปลอดภัยในชีวิตและ

บา้นลาดยาว หมู่ที่ 1 ต.นาโบสถ์   มีความพงึพอใจ ทรัพย์สิน

แบบ ผ. 01
5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหร้าษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 490,000  -  -  - จ านวนพ้ืนที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านัก

สายทาง บ้านลาดยาว หมู่ 1 สัญจร และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 0.220 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง การช่าง

ต าบลนาโบสถ์ เช่ือมโยง การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านหนองปลาไหล หมู่ 8 และรวดเร็ว หรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ้า 1,100 ตร.ม.

จังหวัดตาก

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ ในการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561 37

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่2)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก

1. ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน





แบบ ผ.05

แบบ ผ. 05
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

249 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก หมู่ที่ 4 เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับใช้
ใน

ถนน คสล. ยาว 7,000 เมตร 7,000,000 - - - ถนนจ านวน ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.ทอ้งฟา้

บา้นสันดินแดงถึง หมู่ที่ 6 บา้นปนู การคมนาคมได้อย่างสะดวกและ กว้าง 5 เมตร 1 สาย รวดเร็วในการสัญจรไปมา

ต.เกาะตะเภา รวดเร็ว

แบบ ผ. 01
249 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหร้าษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 498,000  -  -  - จ านวนพ้ืนที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านัก

สายทาง หมู่ 4 บ้านสันดินแดง สัญจร และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 0.230 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง การช่าง

ต าบลทอ้งฟ้า เช่ือม หมู่ 6 บ้านปูน การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบ้านตาก และรวดเร็ว หรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

จังหวัดตาก 1,150 ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ ในการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.05

แบบ ผ. 05
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

252 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนในต าบลมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

8,300,000 - - - ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.

เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร ยาว 3,600 
เมตร

พอใจ รวดเร็วและปลอดภัย สมอโคน

บา้นหนอกชะลาบ ต าบลสมอโคน หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นืที่ไม่ ในการสัญจร ในการคมนาคม

อ าเภอบา้นตาก จังหวัดตาก ถึง น้อยกว่า 21,600 ตารางเมตร

หมู่ที่ 5 บา้นวังม่วง ต าบลไม้งาม พร้อมไหล่ทาง 0-0.50 เมตร

อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ตามแบบแปลน อบต.สมอโคน)

แบบ ผ. 01
252 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหร้าษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 2,000,000  -  -  - จ านวนพ้ืนที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านัก

สายทาง หมู่ 1 บ้านหนองชะลาบ สัญจร และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 0.950 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง การช่าง

ต าบลสมอโคน อ าเภอบ้านตาก การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เช่ือม หมู่ 5 บ้านวังม่วง และรวดเร็ว หรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง 4,750 ตร.ม.

จังหวัดตาก

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ ในการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)





แบบ ผ.05

แบบ ผ. 05
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

253 โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง เพื่อเปน็เส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง
พื้นที่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

1,900,000 - - - 1 สาย มีถนนเชื่อมต่อระหว่างสอง
ต าบล

อบต.ตากตก

แอสฟสัทติ์กคอนกรีตเชื่อมต าบล ต าบลในการสัญจรไปมา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 
เมตร

ท าใหส้ะดวกในการสัญจร
ไปมาทุ่งกระเชาะ หมู่ที่ 3 บา้นหนองง้ิว

ถึงต าบลทุ่งกระเชาะ

แบบ ผ. 01
253 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหร้าษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 500,000  -  -  - จ านวนพ้ืนที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านัก

สายทาง หมู่ 3 บ้านหนองงิว้ สัญจร และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 0.235 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง การช่าง

ต าบลตากตก เช่ือม ต าบลทุ่งกระเชาะ การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และรวดเร็ว หรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

1,175 ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ ในการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
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(เปลีย่นแปลงเป็น)

(แบบเดิม)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา





แบบ ผ.05

แบบ ผ. 05
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

255 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับใช้ ถนน คสล. ยาว 5,440 เมตร  - 2,502,400 - - ถนน จ านวน ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว

อบต.ทอ้งฟา้

หมู่ที่ 9 ต.ทอ้งฟา้ ถึง หมู่ที่ 7 ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 1 สาย ในการสัญจรไปมา

ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บา้นตาก จ.ตาก และรวดเร็ว

แบบ ผ. 01
255 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพ่ือใหร้าษฎรใช้ถนนในการ  - ขนาดกว้าง 5.00 ม. 498,000  -  -  - จ านวนพ้ืนที่  - ราษฎรได้รับประโยชน์ ส านัก

สายทาง หมู่ 9 บ้านผาแต้ม สัญจร และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 0.230 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง การช่าง

ต าบลทอ้งฟ้า เช่ือม หมู่ 7 การเกษตร ได้รับความสะดวก หนา 0.15 ม. ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านแพะเหนือ  ต าบลทุ่งกระเชาะ และรวดเร็ว หรือรวมพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 1,150 ตร.ม.

เหตุผลและความจ าเป็น : 1) สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
2) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเขม้แขง็และกระตุ้นเศรษฐกจิ ในการใช้จา่ยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตามหนังสือของจงัหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0023.1/ว 195 ลงวันที่ 5 มกราคม 2561
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(เปลีย่นแปลงเป็น)

(แบบเดิม)

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา





แบบ ผ.08

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ 3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 1) จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุ 4,500,000  -  -  - ส านักการช่าง

และขนส่ง ในการปฏิบติังานเปน็ไปด้วย ติดเครนไฮดรอลิก ขนาด งบ อบจ.ตาก

ความสะดวกรวดเร็ว และมี 6 ตัน จ านวน 1 คัน

ประสิทธิภาพ

4 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ 3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 1) จัดซ้ือรถยนต์บรรทกุ 3,000,000  -  -  - ส านักการช่าง

และขนส่ง ในการปฏิบติังานเปน็ไปด้วย ติดเครนไฮดรอลิก ขนาด งบ อบจ.ตาก

ความสะดวกรวดเร็ว และมี 6 ตัน แขนยกสูงได้ไม่น้อย

ประสิทธิภาพ กว่า 12.00 เมตร พร้อม

กระเช้าไฟฟ้า จ านวน 1 คัน

เหตุผลและความจ าเป็น :
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(แบบเดิม)

(เปลีย่นแปลงเป็น)

เพื่อให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานตรงตามวัตถปุระสงค์ของการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ จงึจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงเป้าหมายและงบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที ่2)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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