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 ด�วยองค	การบริหารส�วนจังหวัดตาก ได�จัดทําแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ของ
องค	การบริหารส�วนจังหวัดตาก เพ่ือเป/นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนา และเป/นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ�ายขององค	การบริหารส�วนจังหวัดตาก เป/นการเตรียมโครงการพัฒนาต�างๆ ให�อยู�ใน
ลักษณะท่ีพร�อมจะบรรจุในงบประมาณรายจ�ายประจําป� และนําไปปฏิบัติทันท่ีเม่ือได�งบประมาณ โดยถือ
ปฏิบัติตามข้ันตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
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เชิงปฏิบัติการเพ่ือบูรณาการจัดทํายุทธศาสตร	การพัฒนาขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดตาก 
และจัดทําแผนพัฒนาขององค	การบริหารส�วนจังหวัดตาก โดยร�วมกับคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
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เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม ๒๕๕9 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค	การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
ได�รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปEญหาความต�องการของประชาชน และข�อมูลเพ่ือจัดทําร�างแผนพัฒนา
ท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) โดยมีการประชุมเพ่ือร�วมการจัดทําร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�ดังกล�าว      
ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/๒๕๕9 เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน ๒๕๕9 และคณะกรรมการพัฒนาองค	การบริหาร
ส�วนจังหวัดตาก ได�พิจารณาร�างแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป� (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 6/๒๕๕9 
เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน ๒๕๕9 
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ส�วนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐาน 

 
1. ด�านกายภาพ   

 

1.1 ลักษณะท่ีตั้ง อาณาเขต  
จังหวัดตากมีพ้ืนท่ีตั้งอยู�ทางภาคเหนือของประเทศไทย ระหว�างเส�นรุ�งท่ี 15 องศา 55 ลิปดา   

36 ฟ*ลิปดาเหนือ และเส�นแวงท่ี 99 องศา 7 ลิปดา 22 ฟ*ลิปดาตะวันออก สูงกว�าระดับน้ําทะเลปาน
กลาง 116.2 เมตร ห�างจากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน 
ระยะทางประมาณ 426 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 16,407 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
10,254,156 ไร� คิดเป9นร�อยละ 3.19 ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ มีพ้ืนท่ีใหญ�เป9นอันดับสองของภาคเหนือ
รองจากจังหวัดเชียงใหม� 

 

มีอาณาเขตติดต�อกับจังหวัดต�างๆ 9 จังหวัด และประเทศเพ่ือนบ�าน 1 ประเทศ ดังนี้ 
ทิศเหนือ   ติดต�อกับ จังหวัดแม�ฮ�องสอน เชียงใหม� ลําพูน ลําปาง 
ทิศใต�     ติดต�อกับจังหวัดอุทัยธานี และกาญจนบุรี 
ทิศตะวันออก   ติดต�อกับจังหวัดสุโขทัย กําแพงเพชร นครสวรรค? และอุทัยธานี 
ทิศตะวันตก   ติดต�อกับประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห�งสหภาพพม�า มีชายแดน  

ยาว 542 กิโลเมตร 
 
1.2 สภาพภูมิประเทศ 

 สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปของจังหวัดตากประกอบด�วยปAาไม�และเทือกเขาสูง มีพ้ืนท่ีราบสําหรับ
การเกษตรน�อย โดยเฉพาะอย�างยิ่งทางฝEFงตะวันตกของแม�น้ําป*งเป9นทิวเขาถนนธงชัย สูงสลับซับซ�อน 
จังหวัดตากแบ�งได�เป9น 2 ส�วน คือ 

1. ด�านตะวันออก ประกอบด�วย 4 อําเภอ ได�แก� อําเภอเมืองตาก อําเภอบ�านตาก อําเภอ
สามเงา และอําเภอวังเจ�า มีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 5,692.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,557,925 ไร� คิดเป9น
ร�อยละ 34.70 ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศด�านตะวันออกนี้ประกอบด�วย ภูเขาสูง
ประมาณร�อยละ 65 ของพ้ืนท่ี ปกคลุมไปด�วยปAาโปร�ง และปAาเบญจพรรณ 

2. ด�านตะวันตก ประกอบด�วย 5 อําเภอ ได�แก� อําเภอแม�สอด อําเภอแม�ระมาด อําเภอพบ
พระ อําเภอท�าสองยาง และอําเภออุ�มผาง มี พ้ืนท่ี ท้ังสิ้น 10,713.97ตารางกิโลเมตร หรือ 
6,696,231.25 ไร� คิดเป9นร�อยละ 65.30 ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด ลักษณะภูมิประเทศเป9นภูเขาสูง
ประมาณร�อยละ 80 ปกคลุมด�วยปAาโปร�ง ปAาดงดิบ และปAาสน 
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1.3 สภาพภูมิอากาศ  
 เนื่องจากจังหวัดตากมีสภาพภูมิประเทศแบ�งออกเป9นสองซีก คือ ตะวันออกและตะวันตก   
โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยแบ�งกลางทําให�ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดตากต�างกันไปด�วย 
เทือกเขาถนนธงชัยเป9นตัวปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใต� ท่ีพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเล         
อันดามันทําให�ซีกตะวันออกจะได�รับความชุมชื้นจากลมมรสุมไม�เต็มท่ี ขณะท่ีฝEFงตะวันตกจะได�รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมมากกว�าทําให�ปริมาณฝนตกในซีกตะวันตกโดยเฉพาะในท่ีท่ีอ
จะหนาวเย็นมากกว�าซีกตะวันออก
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เส้นแบง่แนวเขตอําเภอ
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ภูมิอากาศ   
เนื่องจากจังหวัดตากมีสภาพภูมิประเทศแบ�งออกเป9นสองซีก คือ ตะวันออกและตะวันตก   

โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยแบ�งกลางทําให�ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดตากต�างกันไปด�วย 
เทือกเขาถนนธงชัยเป9นตัวปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใต� ท่ีพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเล         
อันดามันทําให�ซีกตะวันออกจะได�รับความชุมชื้นจากลมมรสุมไม�เต็มท่ี ขณะท่ีฝEFงตะวันตกจะได�รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมมากกว�าทําให�ปริมาณฝนตกในซีกตะวันตกโดยเฉพาะในท่ีท่ีอ
จะหนาวเย็นมากกว�าซีกตะวันออก 

 

เส้นแบง่แนวเขตประเทศ 

เส้นแบง่แนวเขตจงัหวดั 

ที�ตั �งอําเภอ 

ถนนทางหลวง 

เส้นแบง่แนวเขตอําเภอ 
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หน�า 2 

เนื่องจากจังหวัดตากมีสภาพภูมิประเทศแบ�งออกเป9นสองซีก คือ ตะวันออกและตะวันตก   
โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยแบ�งกลางทําให�ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดตากต�างกันไปด�วย เนื่องจาก
เทือกเขาถนนธงชัยเป9นตัวปะทะมรสุมตะวันตกเฉียงใต� ท่ีพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและทะเล         
อันดามันทําให�ซีกตะวันออกจะได�รับความชุมชื้นจากลมมรสุมไม�เต็มท่ี ขณะท่ีฝEFงตะวันตกจะได�รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมมากกว�าทําให�ปริมาณฝนตกในซีกตะวันตกโดยเฉพาะในท่ีท่ีอยู�ในเขตภูเขาอากาศ
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 1.4 ลักษณะของดิน 
 ทรัพยากรดินส�วนใหญ�เป9นดินทราย ความอุดมสมบูรณ?ของทรัพยากรดินอยู�ในระดับปานกลาง
ถึงตํ่า มีการใช�สารเคมี หรือสารอันตราย ส�งผลกระทบให�มีการปนเปLMอนของดิน ดินส�วนใหญ�มีคุณภาพตํ่า 
ไม�เหมาะสมต�อการเพาะปลูก พ้ืนท่ีท่ีเป9นเนินสูงหรือภูเขาท่ีมีความลาดชันมาก เม่ือเกิดฝนตกหนักมาก 
มีความเสี่ยงต�อการเกิดแผ�นดินถล�ม 

 
  1.5 ลักษณะของแหล�งน้ํา 
 จั งหวั ดตาก มีแม� น้ํ า ท่ี สํ า คัญไหลผ� าน  ได� แก�  แม� น้ํ าป* ง  แม�น้ํ า วั ง  และแม�น้ํ า เ มย                        
ซ่ึงมีความสําคัญต�อการเพาะปลูก และการประมงน้ําจืด ประชากรส�วนใหญ�ใช�น้ําจากลําห�วย             
ท่ีพาดผ�านพ้ืนท่ีของหมู�บ�านหรือใกล�เคียง และในบางพ้ืนท่ีมีการกักเก็บน้ําโดยการสร�างฝายเพ่ือใช�       
การอุปโภค สําหรับหมู�บ�านท่ีมีปEญหาเสี่ยงภัยแล�งมีท้ังหมด 432 หมู�บ�าน จําแนกเป9นอําเภอเมือง          
69 หมู�บ�าน อําเภอบ�านตาก 49 หมู�บ�าน อําเภอสามเงา 43 หมู�บ�าน อําเภอแม�สอด 69 หมู�บ�าน 
อําเภอแม�ระมาด 51 หมู�บ�าน อําเภอท�าสองยาง 54  หมู�บ�าน อําเภอพบพระ 40 หมู�บ�าน อําเภออุ�มผาง 
39 หมู�บ�าน และอําเภอวังเจ�า 18 หมู�บ�าน 
 
 1.6 ลักษณะของไม�และป/าไม� 
 ปAาไม�โดยส�วนใหญ�ของจังหวัดตากมีความหนาแน�นในบริเวณท่ีเป9นพ้ืนท่ีสูง โดยในพ้ืนท่ีด�าน
ตะวันตกของจังหวัดมีบางส�วนท่ีเป9นพ้ืนท่ีสูง ซ่ึงคิดเป9นร�อยละ 72.05 พ้ืนท่ีไม�ใช�ปAา คิดเป9นร�อยละ 
27.95 สังคมพืชโดยส�วนใหญ�มีท้ังปAาผลัดใบและปAาไม�ผลัดใบ พ้ืนท่ีปAาสงวนแห�งชาติ มีจํานวน 
7,567,768 ไร� พ้ืนท่ีปAาไม�ครอบคลุมบริเวณกว�าร�อยละ 70 ของพ้ืนท่ีจังหวัด และหนาแน�นในพ้ืนท่ี
ทางด�านตะวันตก มีไม�มีค�าอยู�หลายชนิด เช�น ไม�สัก ไม�เต็งรัง ไม�มะค�า ไม�ตะแบก และไม�ตะเคียน 
ตลอดจนไม�เบญจพรรณอ่ืนๆ 
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2. ด�านการเมือง/การปกครอง 
  

2.1 เขตการปกครอง 
จังหวัดตากแบ�งเขตการปกครองออกเป9น 9 อําเภอ 63 ตําบล 562 หมู�บ�าน 1 องค?การ

บริหารส�วนจังหวัด 19 เทศบาล 49 องค?การบริหารส�วนตําบล โดยอําเภออุ�มผาง เป9นอําเภอท่ีมีพ้ืนท่ี
มากท่ีสุด รองลงมา คือ อําเภอสามเงา และอําเภอแม�สอด ส�วนอําเภอวังเจ�า มีพ้ืนท่ีน�อยท่ีสุด อําเภอ   
ท่ีมีจํานวนหมู�บ�านมากท่ีสุด คืออําเภอเมืองตาก รองลงมา คือ อําเภอแม�สอด และอําเภอบ�านตาก   
ส�วนอําเภอวังเจ�า มีหมู�บ�านน�อยท่ีสุด  

 
ตารางท่ี 1  จํานวนเขตการปกครองของจังหวัดตาก 
 

อําเภอ 
ป2ท่ี

จัดต้ัง 
พ้ืนท่ี        

(ตร.กม.) 

จํานวนตําบล 
จํานวน  
หมู�บ�าน 

จํานวน  
เทศบาล 

จํานวน  
อบต. 

หมายเหตุ นอกเขต ในเขต 
รวม 

เทศบาล เทศบาล 

1. เมืองตาก 2429 1,600 10 4 14 104 3 8 
 

2. บ�านตาก 2438 993 5 2 7 79 2 6 
 

3. สามเงา 2501 2,772 6 - 6 46 1 6 
 

4. แม�สอด 2441 1,986 9 1 10 90 4 8 
 

5. แม�ระมาด 2494 1,476 6 - 6 57 3 5 
 

6. ท�าสองยาง 2501 1,920 6 - 6 67 1 6 
 

7. พบพระ 2530 1,007 5 - 5 55 1 5 
 

8. อุ�มผาง 2502 4,325 4 2 6 36 3 2 
 

9. วังเจ�า 2539 329 3 - 3 28 1 3 
 

10. ทม.ตาก 2479 - - - - - - - 
16 

ชุมชน 

11. ทน.แม�สอด 2480 - - - - - - - 
20 

ชุมชน 

รวมท้ังสิ้น - 16,408 54 9 63 562 19 49 
 

 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดตาก และสํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดตาก,  
        30 มีนาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท	องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561 – 2564) องค�การบริหารส$วนจังหวัดตาก                   ส$วนท่ี 1 
 

สภาพท่ัวไปและข	อมูลพ้ืนฐาน หน�า 5 
 

2.2 การเลือกตั้ง 
 1) การเลือกตั้งนายกองค>การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
 ผู�มีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 332,414 คน ผู�มาใช�สิทธิ์ จํานวน 211,036 คน เป9นร�อยละ 63.49       
บัตรเสีย จํานวน 14,554 ใบ เป9นร�อยละ 6.90 และบัตรไม�ประสงค?ลงคะแนน 10,428 คน เป9นร�อยละ 
4.94  
 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการใช�สิทธิเลือกต้ังนายกองค?การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
 

อําเภอ 
จํานวนผู�มีสิทธิ์ ผู�มาใช�สิทธิ ์ บัตรเสีย บัตรไม�ประสงค>ลงคะแนน 

เลือกต้ัง จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

เมืองตาก 73,344 46,579 63.51 1,915 4.11 3,034 6.51 

บ�านตาก 33,908 20,665 60.94 960 4.65 842 4.07 

สามเงา 23,607 13,461 57.02 522 3.88 486 3.61 

วังเจ�า 20,411 12,924 63.32 722 5.59 383 2.96 

แม�สอด 74,397 46,898 63.04 2,733 5.83 3,365 7.17 

แม�ระมาด 30,779 21,857 71.01 1,879 8.6 632 2.89 

ท�าสองยาง 30,270 18,513 61.16 3,000 16.2 234 1.26 

พบพระ 31,844 19,996 62.79 1,827 9.14 1,183 5.92 

อุ�มผาง 13,854 10,143 73.21 996 9.82 269 2.65 

รวม 332,414 211,036 63.49 14,554 6.90 10,428 4.94 

 

ท่ีมา  :  กองกิจการสภาองค?การบริหารส�วนจังหวัดตาก, กรกฎาคม 2555 
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 2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค>การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
 ผู�มีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 332,414 คน ผู�มาใช�สิทธิ์ จํานวน 211,036 คน เป9นร�อยละ 63.49       
บัตรเสีย จํานวน 14,554 ใบ เป9นร�อยละ 6.90 และบัตรไม�ประสงค?ลงคะแนน 10,428 คน เป9นร�อยละ 
4.94  
 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการใช�สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค?การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
 

อําเภอ 

เขต จํานวน 
ผู�มาใช�สิทธ ิ บัตรดี บัตรเสีย 

บัตรไม�ประสงค> 

เลือกต้ัง ผู�มีสิทธิ ์ ลงคะแนน 

ท่ี เลือกต้ัง จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

เมืองตาก 1 11,426 6,376 55.80 5,581 87.53 162 2.54 633 9.93 

 
2 11,099 5,977 53.85 4,717 78.92 177 2.96 1,083 18.12 

 
3 13,378 8,782 65.65 8,144 92.74 233 2.65 405 4.61 

 
4 13,331 7,430 55.73 6,589 88.68 205 2.76 636 8.56 

 
5 12,509 8,128 64.98 6,912 85.04 383 4.71 833 10.25 

 
6 12,022 7,558 62.87 6,787 89.80 203 2.69 568 7.52 

รวม 73,765 44,251 59.99 38,730 87.52 1,363 3.08 4,158 9.40 

บ�านตาก 1 16,812 10,109 60.13 9,250 91.50 341 3.37 518 5.12 

 
2 16,733 10,141 60.60 9,425 92.94 357 3.52 359 3.54 

รวม 33,545 20,250 60.37 18,675 92.22 698 3.45 877 4.33 

สามเงา 1 11,331 6,480 57.19 5,981 92.30 251 3.87 248 3.83 

 
2 12,462 7,530 60.42 7,143 94.86 172 2.28 215 2.86 

รวม 23,793 14,010 58.88 13,124 93.68 423 3.02 463 3.30 

วังเจ�า 1 10,384 6,448 62.10 6,140 95.22 176 2.73 132 2.05 

 
2 10,217 6,611 64.71 5,935 89.77 299 4.52 377 5.70 

รวม 20,601 13,059 63.39 12,075 92.46 475 3.64 509 3.90 

แม�ระมาด 1 10,438 7,212 69.09 6,629 91.92 366 5.07 217 3.01 

 
2 11,365 8,070 71.01 7,499 92.92 251 3.11 320 3.97 

 
3 8,725 6,051 69.35 5,327 88.04 609 10.06 115 1.90 

รวม 30,528 21,333 69.88 19,455 91.20 1,226 5.75 652 3.06 
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ตารางท่ี 3  แสดงผลการใช�สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค?การบริหารส�วนจังหวัดตาก (ต�อ) 
 

อําเภอ 

เขต จํานวน 
ผู�มาใช�สิทธ ิ บัตรดี บัตรเสีย 

บัตรไม�ประสงค> 

เลือกต้ัง ผู�มีสิทธิ ์ ลงคะแนน 

ท่ี เลือกต้ัง จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

แม�สอด 1 8,781 4,495 51.19 3,643 81.05 176 3.92 676 15.04 

 
2 8,985 4,467 49.72 3,613 80.88 179 4.01 675 15.11 

 
3 11,045 6,676 60.44 5,735 85.90 240 3.59 701 10.50 

 
4 10,848 7,236 66.70 6,485 89.62 248 3.43 503 6.95 

 
5 11,792 7,286 61.79 6,531 89.64 431 5.92 324 4.45 

 
6 12,898 9,046 70.13 7,938 87.75 366 4.05 742 8.20 

 
7 9,549 6,262 65.58 5,402 86.27 412 6.58 448 7.15 

รวม 73,898 45,468 61.53 39,347 86.54 2,052 4.51 4,069 8.95 

ท�าสองยาง 1 10,012 5,318 53.12 4,694 88.27 546 10.27 78 1.47 

 
2 10,639 5,294 49.76 4,669 88.19 570 10.77 55 1.04 

 
3 10,274 6,840 66.58 6,037 88.26 601 8.79 202 2.95 

รวม 30,925 17,452 56.43 15,400 88.24 1,717 9.84 335 1.92 

พบพระ 1 10,464 5,385 51.46 4,337 80.54 567 10.53 481 8.93 

 
2 11,062 7,129 64.45 6,341 88.95 420 5.89 368 5.16 

 
3 9,931 6,158 62.01 5,607 91.05 278 4.51 273 4.43 

รวม 31,457 18,672 59.36 16,285 87.22 1,265 6.77 1,122 6.01 

อุ�มผาง 1 8,311 6,449 77.60 5,941 92.12 349 5.41 159 2.47 

 
2 5,832 3,869 66.34 3,408 88.08 314 8.12 147 3.80 

รวม 14,143 10,318 72.95 9,349 90.61 663 6.43 306 2.97 

รวมท้ังสิ้น 332,655 204,813 61.57 182,440 89.08 9,882 4.82 12,491 6.10 
 

ท่ีมา  :  กองกิจการสภาองค?การบริหารส�วนจังหวัดตาก, ตุลาคม 2555 
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3. ประชากร 
 

 3.1 ข�อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
จังหวัดตากมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 618,382  คน โดยอําเภอวังเจ�า มีความหนาแน�นของ

ประชากรมากท่ีสุด จํานวน 100.53 คน/ตร.กม. รองลงมา คือ อําเภอพบพระ มีความหนาแน�นของ
ประชากร จํานวน 77.68 คน/ตร.กม. และอําเภออุ�มผาง มีความหนาแน�นของประชากรน�อยท่ีสุด 
จํานวน 9.39 คน/ตร.กม. รายละเอียดดังตารางท่ี 4 - 5 
 
ตารางท่ี 4  จํานวนประชากรของจังหวัดตาก  
 

อําเภอ 
ตําบล 

หมู�บ�าน 
พ้ืนท่ี ประชากร

ท้ังหมด 
ชาย หญิง 

ความ
หนาแน�น เทศบาล อบต. (ตร.กม.) 

เมืองตาก 3 8 104 1,600 101,921 51,000 50,921 63.70 

บ�านตาก 2 6 79 993 45,368 22,453 22,915 45.69 

สามเงา 1 6 46 2,772 32,079 15,811 16,268 11.57 

แม�สอด 4 8 90 1,986 149,708 75,337 74,371 75.38 

แม�ระมาด 3 5 57 1,476 56,542 28,946 27,596 38.31 

ท�าสองยาง 1 6 67 1,920 80,848 41,939 38,909 42.11 

พบพระ 1 5 55 1,007 78,219 39,945 38,274 77.68 

อุ�มผาง 2 3 36 4,325 40,622 21,176 19,446 9.39 

วังเจ�า 1 3 28 329 33,075 16,572 16,503 100.53 

รวม 18 50 562 16,408 618,382 313,179 305,203 37.69 

 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดตาก, 31 ธันวาคม 2558 
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ตารางท่ี 5  จํานวนประชากรรายตําบล และจํานวนครัวเรือน  
 

อําเภอ ตําบล 
จํานวน    จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

หมู�บ�าน/ชุมชน ชาย หญิง รวม 

เมืองตาก หนองบัวเหนือ 8 1,513 2,275 2,339 4,614 

  โปAงแดง 14 2,852 4,785 4,578 9,363 

  นํ้ารึม 11 6,179 6,797 6,395 13,192 

  วังหิน 13 3,530 4,677 4,943 9,620 

  แม�ท�อ 13 2,965 4,229 4,236 8,465 

  ปAามะม�วง 7 1,797 2,028 2,251 4,279 

  วังประจบ 14 4,023 6,663 6,621 13,284 

  ตลุกกลางทุ�ง 8 1,462 2,219 2,270 4,489 

  เทศบาลตาํบลหนองบัวใต� 7 2,534 3,101 3,131 6,232 

  เทศบาลตาํบลไม�งาม 9 5,303 5,918 5,102 11,020 

  เทศบาลเมืองตาก 16 ชุมชน 7,233 8,308 9,055 17,363 

        ตําบลระแหง 4 ชุมชน 2,573 2,985 3,242 6,227 

        ตําบลหนองหลวง 4 ชุมชน 2,590 2,473 2,703 5,176 

        ตําบลเชียงเงิน 4 ชุมชน 1,020 1,239 1,361 2,600 

        ตําบลหัวเดียด 4 ชุมชน 1,050 1,611 1,749 3,360 

  รวม 120 39,391 51,000 50,921 101,921 

บ�านตาก ตากออก 15 1,795 2,806 2,869 5,675 

  สมอโคน 9 1,523 2,193 2,185 4,378 

  แม�สลดิ 13 2,431 3,998 3,905 7,903 

  ตากตก 11 1,248 1,693 1,655 3,348 

  เกาะตะเภา 10 1,906 3,056 3,258 6,314 

  ท�องฟUา 9 1,231 2,275 2,212 4,487 

  เทศบาล  ต.บ�านตาก 15 2,578 3,295 3,687 6,982 

  เทศบาล  ต.ทุ�งกระเชาะ 12 1,998 3,137 3,144 6,281 

  รวม 94 14,710 22,453 22,915 45,368 
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ตารางท่ี 5  จํานวนประชากรรายตําบล และจํานวนครัวเรือน (ต�อ) 
 

อําเภอ ตําบล 
จํานวน    จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

หมู�บ�าน/ชุมชน ชาย หญิง รวม 

สามเงา สามเงา 7 1,116 1,763 1,817 3,580 

  วังหมัน 7 1,555 2,231 2,380 4,611 

  ยกกระบัตร 12 2,507 4,005 4,145 8,150 

  ย�านร ี 5 1,060 1,689 1,662 3,351 

  บ�านนา 5 847 1,075 1,025 2,100 

  วังจันทร? 10 1,814 2,627 2,627 5,254 

  เทศบาลตาํบลสามเงา 10 1,934 2,421 2,612 5,033 

  รวม 56 10,833 15,811 16,268 32,079 

วังเจ�า เชียงทอง 14 4,060 7,088 7,138 14,226 

  นาโบสถ? 9 2,882 5,347 5,261 10,608 

  ประดาง 5 1,385 1,977 1,927 3,904 

  เทศบาลตาํบลวังเจ�า 6 1,789 2,160 2,177 4,337 

   รวม  34 10,116 16,572 16,503 33,075 

แม�สอด แม�กุ 12 1,589 2,505 2,400 4,905 

  พะวอ 9 2,466 3,681 3,553 7,234 

  แม�กาษา 16 4,988 6,721 6,840 13,561 

  ท�าสายลวด 7 1,613 2,884 2,810 5,694 

  แม�ปะ 11 8,095 7,818 7,364 15,182 

  มหาวัน 12 4,370 7,555 7,580 15,135 

  ด�านแม�ละเมา 10 2,547 4,015 3,934 7,949 

  พระธาตผุาแดง 7 3,164 3,665 3,498 7,163 

  เทศบาลนครแม�สอด 20 17,571 17,547 18,262 35,809 

  เทศบาลตาํบลแม�กุ 6 2,493 3,116 3,212 6,328 

  เทศบาลตาํบลท�าสายลวด 8 4,026 12,247 11,373 23,620 

  เทศบาลตาํบลแม�ตาว 6 3,155 3,583 3,545 7,128 

  รวม 124 56,077 75,337 74,371 149,708 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท	องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561 – 2564) องค�การบริหารส$วนจังหวัดตาก                   ส$วนท่ี 1 
 

สภาพท่ัวไปและข	อมูลพ้ืนฐาน หน�า 11 
 

ตารางท่ี 5  จํานวนประชากรรายตําบล และจํานวนครัวเรือน (ต�อ) 
 

อําเภอ ตําบล 
จํานวน    จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

หมู�บ�าน/ชุมชน ชาย หญิง รวม 

พบพระ พบพระ 9 2,197 6,474 6,212 12,686 

  ช�องแคบ 15 5,778 6,485 6,187 12,672 

  คีรีราษฏร? 13 5,329 11,145 10,907 22,052 

  วาเล�ย? 7 2,063 5,585 5,239 10,824 

  รวมไทยพัฒนา 11 2,853 7,135 6,827 13,962 

  เทศบาลตาํบลพบพระ 6 2,497 3,121 2,902 6,023 

  รวม 61 20,717 39,945 38,274 78,219 
ท�าสองยาง ท�าสองยาง 9 2,706 6,123 5,746 11,869 

  แม�ต�าน 10 3,378 4,998 4,630 9,628 

  แม�สอง 17 5,206 9,902 8,902 18,804 

  แม�หละ 12 3,209 6,598 6,262 12,860 

  แม�วะหลวง 9 2,159 3,507 3,379 6,886 

  แม�อุส ุ 10 4,902 9,211 8,358 17,569 

  เทศบาลตาํบลแม�ต�าน 4 1,266 1,600 1,632 3,232 

  รวม 71 22,826 41,939 38,909 80,848 

แม�ระมาด แม�ระมาด 8 2,261 3,138 3,025 6,163 

  ขะเนจ้ือ 14 3,054 5,303 4,953 10,256 

  แม�ตื่น 13 3,210 5,052 4,694 9,746 

  สามหมื่น 5 1,725 3,356 3,155 6,511 

  พระธาต ุ 8 2,024 3,061 2,949 6,010 

  เทศบาลตาํบลแม�ระมาด 6 1,809 2,097 2,036 4,133 

  เทศบาลตาํบลแม�จะเรา 9 2,118 2,762 2,854 5,616 

  เทศบาลตาํบลทุ�งหลวง 9 2,594 5,177 3,930 9,107 

  รวม 72 18,795 29,946 27,596 57,542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท	องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561 – 2564) องค�การบริหารส$วนจังหวัดตาก                   ส$วนท่ี 1 
 

สภาพท่ัวไปและข	อมูลพ้ืนฐาน หน�า 12 
 

ตารางท่ี 5  จํานวนประชากรรายตําบล และจํานวนครัวเรือน (ต�อ) 
 

อําเภอ ตําบล 
จํานวน    จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร 

หมู�บ�าน/ชุมชน ชาย หญิง รวม 

อุ�มผาง อุ�มผาง 6 1,404 1,921 1,709 3,630 

  หนองหลวง 3 843 1,516 1,418 2,934 

  โมโกร 7 1,922 4,015 3,612 7,627 

  แม�ละมุ�ง 4 576 978 859 1,837 

  แม�กลอง 4 1,213 1,413 1,349 2,762 

  เทศบาลตาํบลอุ�มผาง 3 840 1,276 1,263 2,539 

  เทศบาลตาํบลแม�จัน 12 3,910 10,057 9,236 19,293 

   รวม  39 10,708 21,176 19,446 40,622 

  รวมท้ังจังหวัด 671 204,173 314,179 305,203 619,382 

 

ท่ีมา : ท่ีทําการปกครองจังหวัดตาก, 31 ธันวาคม 2558 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท	องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561 – 2564) องค�การบริหารส$วนจังหวัดตาก                   ส$วนท่ี 1 
 

สภาพท่ัวไปและข	อมูลพ้ืนฐาน หน�า 13 
 

4. สภาพทางสังคม 
 

 4.1 การศึกษา 
 จังหวัดตากมีสถานศึกษาในระบบต้ังแต�ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา  

 

ตารางท่ี 6  แสดงจํานวนโรงเรียน จําแนกตามสังกัดเป9นรายอําเภอ  
 

อําเภอ 

สํานักงาน สํานักบริหาร สํานักประสาน กองกํากับการ สํานักงาน สํานักงาน 

รวม 
คณะกรรมการ คณะกรรมการ และพัฒนาการ ตํารวจตระเวน คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

การศึกษาขั้น ส�งเสริม จัดการศึกษา ชายแดน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

พ้ืนฐาน การศึกษา ท�องถ่ิน ที่ 34 
  

  
เอกชน 

     
เมืองตาก 46 5 4 - 1 3 59 

บ�านตาก 31 1 - - 1 - 33 

สามเงา 26 - - - - - 26 

วังเจ�า 18 3 - - 1 - 22 

แม�สอด 44 8 13 2 1 - 68 

แม�ระมาด 26 2 7 5 - - 40 

ท�าสองยาง 22 1 - 10 - - 33 

พบพระ 26 2 3 - - - 31 

อุ�มผาง 15 - 3 4 - - 22 

รวม 254 22 30 21 4 3 334 

 

ท่ีมา :  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ เขต 2, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
          มัธยมศึกษา เขต 38, กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน       
          คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท	องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561 – 2564) องค�การบริหารส$วนจังหวัดตาก                   ส$วนท่ี 1 
 

สภาพท่ัวไปและข	อมูลพ้ืนฐาน หน�า 14 
 

ตารางท่ี 7  แสดงจํานวนนักเรียน จําแนกตามสังกัดเป9นรายอําเภอ  
 

อําเภอ 

สํานักงาน สํานักบริหาร สํานักประสาน กองกํากับการ สํานักงาน สํานักงาน 

รวม 
คณะกรรมการ คณะกรรมการ และพัฒนาการ ตํารวจตระเวน คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

การศึกษาขั้น ส�งเสริม จัดการศึกษา ชายแดน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

พ้ืนฐาน การศึกษา ท�องถ่ิน ที่ 34 
  

  
เอกชน 

     
เมืองตาก 12,787 3,892 1,943 - 2,156 4,759 25,537 

บ�านตาก 4,974 476 - - 665 - 6,115 

สามเงา 3,485 - - - - - 3,485 

วังเจ�า 3,196 1,782 - - 318 - 5,296 

แม�สอด 14,728 5,921 6,908 227 1,911 - 29,695 

แม�ระมาด 6,355 799 751 642 - - 8,547 

ท�าสองยาง 12,746 119 - 1,223 - - 14,088 

พบพระ 13,292 440 679 - - - 14,411 

อุ�มผาง 6,479 - 415 1,318 - - 8,212 

รวม 78,042 13,429 10,696 3,410 5,050 4,759 115,386 

 

ท่ีมา :  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ เขต 2, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
          มัธยมศึกษา เขต 38, กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน       
         คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท	องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561 – 2564) องค�การบริหารส$วนจังหวัดตาก                   ส$วนท่ี 1 
 

สภาพท่ัวไปและข	อมูลพ้ืนฐาน หน�า 15 
 

ตารางท่ี 8  แสดงจํานวนห�องเรียน จําแนกตามสังกัดเป9นรายอําเภอ  
 

อําเภอ 

สํานักงาน สํานักบริหาร สํานักประสาน กองกํากับการ สํานักงาน สํานักงาน 

รวม 
คณะกรรมการ คณะกรรมการ และพัฒนาการ ตํารวจตระเวน คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

การศึกษาขั้น ส�งเสริม จัดการศึกษา ชายแดน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

พ้ืนฐาน การศึกษา ท�องถ่ิน ที่ 34 
  

  
เอกชน 

     
เมืองตาก 584 112 76 - 68 158 998 

บ�านตาก 309 18 - - 32 - 359 

สามเงา 259 - - - - - 259 

วังเจ�า 172 54 - - 22 - 248 

แม�สอด 604 172 252 15 58 - 1101 

แม�ระมาด 315 24 56 36 - - 431 

ท�าสองยาง 575 6 - 71 - - 652 

พบพระ 494 14 24 - - - 532 

อุ�มผาง 257 - 19 40 - - 316 

รวม 3,569 400 427 162 180 158 4,896 

 

ท่ีมา :  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ เขต 2, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
          มัธยมศึกษา เขต 38, กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน       
         คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท	องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561 – 2564) องค�การบริหารส$วนจังหวัดตาก                   ส$วนท่ี 1 
 

สภาพท่ัวไปและข	อมูลพ้ืนฐาน หน�า 16 
 

ตารางท่ี 9  แสดงจํานวนครู จําแนกตามสังกัดเป9นรายอําเภอ  
 

อําเภอ 

สํานักงาน สํานักบริหาร สํานักประสาน กองกํากับการ สํานักงาน สํานักงาน 

รวม 
คณะกรรมการ คณะกรรมการ และพัฒนาการ ตํารวจตระเวน คณะกรรมการ คณะกรรมการ 

การศึกษาขั้น ส�งเสริม จัดการศึกษา ชายแดน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

พ้ืนฐาน การศึกษา ท�องถ่ิน ที่ 34 
  

  
เอกชน 

     
เมืองตาก 729 138 141 - 66 392 1,466 

บ�านตาก 342 17 - - 27 - 386 

สามเงา 249 - - - - - 249 

วังเจ�า 206 63 - - 31 - 300 

แม�สอด 937 458 279 15 48 - 1,737 

แม�ระมาด 437 56 33 40 - - 566 

ท�าสองยาง 686 9 - 67 - - 762 

พบพระ 729 26 26 - - - 781 

อุ�มผาง 367 - 23 56 - - 446 

รวม 4,682 767 502 178 172 392 6,693 

 

ท่ีมา :  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ เขต 2, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
          มัธยมศึกษา เขต 38, กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน       
         คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท	องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561 – 2564) องค�การบริหารส$วนจังหวัดตาก                   ส$วนท่ี 1 
 

สภาพท่ัวไปและข	อมูลพ้ืนฐาน หน�า 17 
 

ตารางท่ี 10  แสดงสถานศึกษาในสังกัดองค?กรปกครองส�วนท�องถ่ินในจังหวัดตาก 
 

ลําดับ
ที่ 

โรงเรียน อําเภอ สังกัด อปท. จังหวัด 

1 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เมืองตาก สนง. เทศบาลเมืองตาก ตาก 

2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เมืองตาก สนง. เทศบาลเมืองตาก ตาก 

3 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เมืองตาก สนง. เทศบาลเมืองตาก ตาก 

4 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ? เมืองตาก สนง. เทศบาลเมืองตาก ตาก 

5 โรงเรียนเทศบาล 5 แผนกมัธยม แม�สอด สนง. เทศบาลนครแม�สอด ตาก 

6 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี แม�สอด สนง. เทศบาลนครแม�สอด ตาก 

7 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ? แม�สอด สนง. เทศบาลนครแม�สอด ตาก 

8 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส แม�สอด สนง. เทศบาลนครแม�สอด ตาก 

9 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก�ว แม�สอด สนง. เทศบาลนครแม�สอด ตาก 

10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม�ก ุ แม�สอด สนง.เทศบาลตําบลแม�กุ ตาก 

11 โรงเรียน ตชด. บ�านถ้ําเสือ แม�สอด อบต.พระธาตุผาแดง ตาก 

12 โรงเรียน ตชด.  ศึกษาสงเคราะห? 2 แม�สอด อบต.แม�ก ุ ตาก 

13 โรงเรียนบ�านหนองนํ้าเขียว แม�สอด อบต.แม�ก ุ ตาก 

14 โรงเรียน ตชด. บ�านห�วยนํ้าขุ�น แม�สอด อบต.มหาวัน ตาก 

15 โรงเรียนบ�านแคเครอะคี แม�สอด อบต.ด�านแม�ละเมา ตาก 

16 โรงเรียนบ�านห�วยสมปAอยศึกษา แม�สอด อบต.ด�านแม�ละเมา ตาก 

18 โรงเรียนอนุบาลตําบลแม�กาษา แม�สอด อบต.แม�กาษา ตาก 

19 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแม�จะเรา แม�ระมาด สนง.เทศบาลตําบลแม�จะเรา ตาก 

20 โรงเรียน ตชด. จาตุรจินดา แม�ระมาด อบต.พระธาตุ ตาก 

21 โรงเรียนบ�านส่ีหลัง แม�ระมาด อบต.พระธาตุ ตาก 

22 โรงเรียนท�านผู�หญิงพรสม กุณฑลจินดา แม�ระมาด อบต.พระธาตุ ตาก 

23 โรงเรียนตือลือราษฏร?พัฒนา แม�ระมาด อบต.ขะเนจื้อ ตาก 

24 โรงเรียนห�วยปลากองวิทยาการ แม�ระมาด อบต.ขะเนจื้อ ตาก 

25 โรงเรียน ตชด. บ�านแสมใหญ� แม�ระมาด อบต.สามหม่ืน ตาก 

26 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลพบพระ พบพระ สนง.เทศบาลตําบลพบพระ ตาก 

27 โรงเรียน ตชด. บ�านมอเกอร? พบพระ อบต.พบพระ ตาก 

28 โรงเรียนอนุบาล อบต.วาเลย? พบพระ อบต.วาเล�ย? ตาก 

29 โรงเรียนอนุบาลบ�านหนองหลวง อุ�มผาง สนง.เทศบาลตําบลแม�กลอง ตาก 

30 โรงเรียน ตชด. บ�านแม�กลองใหญ� อุ�มผาง อบต.โมโกร ตาก 

31 โรงเรียนอนุบาลบ�านแม�กลองคี อุ�มผาง อบต.โมโกร ตาก 
 

ท่ีมา : สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดตาก, สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตากเขต 1  
        และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตากเขต เขต 2, 2558 
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ตารางท่ี 11  แสดงจํานวนศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก และจํานวนครูผู�ดูแลเด็ก ในจังหวัดตาก  
 

อําเภอ 
จํานวน จํานวน จํานวน 

ศูนย>พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู�ดูแลเด็ก เด็กนักเรียน 

เมืองตาก 33 108 1,491 

บ�านตาก 10 24 452 

สามเงา 18 23 407 

วังเจ�า 14 36 714 

แม�สอด 40 70 1,054 

แม�ระมาด 22 47 958 

ท�าสองยาง 31 50 1,777 

พบพระ 25 76 1,914 

อุ�มผาง 32 67 1,448 

รวม 225 501 10,215 

 

ท่ีมา : สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดตาก, 2558 
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4.2 สาธารณสุข 
 

1) บุคลากรสาธารณสุข 
สัดส�วนบุคลากรด�านสาธารณสุขของจังหวัดตาก 4 สายงาน ได�แก� แพทย? ทันตแพทย?     

เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ จําแนกได�ตามตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี 12  แสดงบุคลากรด�านสาธารณสุขต�อประชากรในจังหวัดตาก  

 

สายงาน 
จํานวนมีจริง สัดส�วนต�อคนไทย สัดส�วนต�อคนไทย 

เกณฑ>ประเทศ 
(คน) (คน) และต�างด�าว (คน) 

แพทย? 151 1 : 4,095 1 : 6,746 1 : 4,000 

ทันตแพทย? 42 1 : 14,823 1 : 24,254 1 : 10,000 

เภสัชกร 77 1 : 8,031 1 : 13,229 1 : 11,000 

พยาบาลวิชาชีพ 1,029 1 : 601 1 : 990 1 : 800 
 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มกราคม 2559 
 
 

2) สถานบริการสาธารณสุข 
1. ภาครัฐ 
 - โรงพยาบาลท่ัวไป รพ.ตสม. 310 เตียง รพ.มส. 365 เตียง  2 แห�ง 
- โรงพยาบาลชุมชน 60 เตียง       5 แห�ง 

                          30 เตียง       1        แห�ง  
- โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)          120 แห�ง 
- ศูนย?ควบคุมโรคติดต�อนําโดยแมลง (ศตม.)   2 แห�ง 
- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม    1 แห�ง 
   (รพ.ค�ายวชิรปราการ ขนาด 30 เตียง) 
- ศูนย?สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)    3 แห�ง        
- สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.)              32 แห�ง     

 - สุขศาลา                29 แห�ง 
 - Health post      4 แห�ง 
 - Malaria post             112 แห�ง 
 - สถานพยาบาลการไฟฟUาฝAายผลิตฯ เข่ือนภูมิพล   1 แห�ง 
 - สถานีกาชาดเทพรัตน?     1 แห�ง 
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2. ภาคเอกชน 
 - โรงพยาบาลแม�สอดราม ขนาด 100 เตียง   1 แห�ง 
 - โรงพยาบาลนครแม�สอด อินเตอร?เนชั่นแนล ขนาด 56 เตียง  1 แห�ง 
 - สถานพยาบาลเวชกรรม                29 แห�ง 
  - สถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง              39 แห�ง 
 - สถานพยาบาลทันตกรรม (ทันตแพทย?)             14 แห�ง 
 - สถานพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ?            56 แห�ง 
 - สถานพยาบาลเทคนิคการแพทย?    5 แห�ง 

- สถานพยาบาลสหคลินิก     2 แห�ง 
- สถานพยาบาลการผดุงครรภ?ชั้น 2    4 แห�ง 
- สถานพยาบาลทันตกรรมชั้น 2               1 แห�ง 

 - ร�านขายยาแผนปEจจุบัน (มีเภสัชกร)             74 แห�ง 
 - ร�านขายยาแผนปEจจุบันบรรจุเสร็จ             21 แห�ง 
 - ร�านขายยาแผนโบราณ     4 แห�ง 

- ร�านขายยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว?             10  แห�ง 
 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มกราคม 2559 
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3) การเข�าถึงบริการสุขภาพ 
จากจํานวนประชากร ณ ธันวาคม 2558 จังหวัดตากมีประชากรท้ังสิ้น 618,382 คน          

โดยมีประชากรท่ีสํารวจเพ่ือข้ึนทะเบียนหลักประกันสุขภาพจังหวัดตากจํานวน 541,817 ประชากร 
ความครอบคลุมสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ�วนหน�า  คิดเป9นร�อยละ 99.87  ท่ียังไม�ลงทะเบียนบัตร
ประกันสุขภาพจํานวน 664 คน คิดเป9นร�อยละ 0.13 หลักประกันสุขภาพส�วนใหญ�เป9นสิทธิบัตร
ประกันสุขภาพถ�วนหน�าร�อยละ 76.08 รองลงมาคือ สิทธิบัตรประกันสังคมร�อยละ 11.73 จําแนกได�
ตามตารางท่ี 13  

 

หมายเหตุ : ประชากรท่ีสํารวจเพ่ือข้ึนทะเบียนหลักประกันสุขภาพจังหวัดตากมากกว�า
ประชากรในจังหวัดตาก เนื่องจากมีประชากรต�างจังหวัดใกล�เคียงมาข้ึนทะเบียนกับหลักประกันสุขภาพ 

 
 

ตารางท่ี 13  แสดงความครอบคลุมประชากรท่ีมีหลักประกันสุขภาพถ�วนหน�า จําแนกตามสิทธิ 
    จังหวัดตาก ปfงบประมาณ 2558  

 

ประเภท จํานวน ร�อยละ 

1. สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ�วนหน�า 412,238 76.08 

2. สิทธิบัตรประกันสังคม 63,540 11.73 

3. ข�าราชการ  พนักงานและครอบครัว 31,439 5.80 

4. อ่ืนๆ 33,936 6.26 
4.1 ข�าราชการ  พนักงานและครอบครัว 
สังกัดองค?กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
( 6,800  ราย) 

  

4.2 คนไทยในต�างประเทศ  ( 69  ราย) 
  

4.3 บุคคลรอพิสูจน?สถานะ  ( 0  ราย) 
  

4.4 คนต�างด�าว  ( 27,067  ราย) 
  

รวม (ประชากรผู�มีหลักประกัน) 541,153 99.87 

5. ยังไม�ข้ึนทะเบียนหลักประกันสุขภาพ 664 0.13 

รวม 541,817 100 
 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, 31 ธันวาคม 2558 
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4) ข�อมูลสถานะสุขภาพ 
1. อัตราเกิด  อัตราตาย  อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ 

   ปf 2558 จังหวัดตากมีอัตราเกิด เท�ากับ 16.76 ต�อพันประชากร ซ่ึงลดลงจากปf 2557 
อัตราตายเท�ากับ  6.20 ต�อพันประชากร ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปf 2557 และอัตราเพ่ิมตามธรรมชาติในปf 
2557 เท�ากับ 1.06 ลดลงจากปf 2557 (ร�อยละ 1.16)  ดังแสดงในแผนภูมิ 

 
 

แผนภูมิแสดงอัตราเกิด  อัตราตาย  อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ ของประชากรจังหวัดตาก 
ตั้งแต�ป2 2549 - 2558 

 

 
 
ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, ธันวาคม 2558 
 
 
 

2. โรคท่ีเฝLาระวังทางระบาดวิทยา 
ในช�วงปf 2558 โรคเฝUาระวังทางระบาดวิทยาท่ีสําคัญของจังหวัดตาก ลําดับท่ี 1 คือ          

โรคอุจจาระร�วง ลําดับท่ี 2 กลุ�มไข�และไข�ไม�ทราบสาเหตุ ลําดับท่ี 3 โรคปอดบวม โดยเป9นโรคท่ีพบเป9น
ลําดับท่ี 1 – 3 พบติดต�อกันมานานหลายปf โดยโรคท่ีมีแนวโน�มพบน�อยลงคือ โรคมาลาเรีย ดังแสดงใน
ตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14  แสดงอัตราปAวย 10 ลําดับแรกของโรคท่ีเฝUาระวังทางระบาดวิทยา  จังหวัดตาก
      เปรียบเทียบต้ังแต�ปf  2556 – 2558  
 

ลําดับท่ี สาเหตุการป/วย 2556 2557 2558 

1 โรคอุจจาระร�วง 3,171.93 2,567.70 2,426.08 

2 ไข�และไข�ไม�ทราบสาเหตุ 1,637.68 1,133.08 1,400.97 

3 ปอดบวม 477.13 378.83 346.58 

4 ไข�เลือดออก 259.50 97.17 346.58 

5 ตาแดง 248.13 969.80 191.45 

6 อาหารเป9นพิษ 175.59 173.50 151.24 

7 สครัปไทฟEส 234.87 153.05 119.91 

8 บิด 92.62 72.74 73.58 

9 สุกใส 85.8 150.02 73.39 

10 มาเลเรีย 263.66 110.43 71.91 
 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มกราคม 2559 
 
 

3. สาเหตุการป/วยของผู�ป/วยนอก 
กลุ�มโรคท่ีเป9นสาเหตุการปAวยของผู�ปAวยนอก 5 อันดับแรกของจังหวัดตาก ปf 2558   

(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) พบว�าโรคระบบไหลเวียนเลือด มีอัตราปAวยสูงสุด เท�ากับ 
50,287.18 ต�อแสนประชากร รองลงมาได�แก� โรคระบบกล�ามเนื้อรวมโครงร�างและเนื้อยึดเสริม        
โรคระบบหายใจ โรคเก่ียวกับต�อมไร�ท�อโภชนการและเมตะบอลิสัม และโรคระบบย�อยอาหารรวมโรค  
ในช�องปาก มีอัตราปAวยเท�ากับ 44,728.88,  40,811.38,  35,618.74,  30,361.61 ต�อแสน
ประชากร ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 15 
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ตารางท่ี 15  แสดงอัตราปAวย 10 ลําดับแรกของสาเหตุการเจ็บปAวยใน กลุ�มผู�ปAวยนอก ตามกลุ�มสาเหตุ 
     จังหวัดตาก เปรียบเทียบต้ังแต�ปfงบประมาณ 2557 – 2558  
     (อัตราปAวยต�อ 100,000 ประชากร) 

 

ลําดับ
ท่ี 

กลุ�มโรค สาเหตุการป/วย 2557 2558 

1 9 โรคระบบไหลเวียนเลือด 48,067.92 50,287.18 

2 13 โรคระบบกล�ามเน้ือ รวมโครงร�างและเน้ือยดึเสริม 44,236.44 44,728.88 

3 10 โรคระบบหายใจ 44,175.20 40,811.38 

4 4 โรคเก่ียวกับต�อมไร�ท�อโภชนการและเมตะบอลิสมั 34,190.28 35,618.74 

5 11 โรคระบบย�อยอาหารรวมโรคในช�องปาก 30,750.65 30,361.61 

6 14 โรคระบบสืบพันธุ?ร�วมปEสสาวะ 12,212.39 13,086.39 

7 1 โรคตดิเช้ือและปรสติ 12,423.52 11,916.53 

8 19 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 7,063.73 8,094.85 

9 12 โรคผิวหนังและเน้ือเยื้อใต�ผิวหนัง 7,592.33 7,624.09 

10 7 โรคตารวมส�วนประกอบของตา 7,299.48 6,416.61 
 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มกราคม 2559   
           
 

4. สาเหตุการป/วยของผู�ป/วยใน 
กลุ�มโรคท่ีเป9นสาเหตุการปAวยของผู�ปAวยใน 5 อันดับแรก ของจังหวัดตาก ปf 2558     

(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) พบว�าความผิดปกติเก่ียวกับต�อมไร�ท�อฯ มีอัตราปAวยสูงสุด เท�ากับ 
2,686.85  ต�อแสนประชากร รองลงมาได�แก� โรคความดันโลหิตสูง โรคเลือดและระบบภูมิคุ�มกัน   
โรคติดเชื้ออ่ืนๆของลําไส� และปอดอักเสบ มีอัตราปAวยเท�ากับ 1,676.94, 1,557.40, 1,139.83 
และ 1,021.77 ต�อแสนประชากร ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 16 
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ตารางท่ี 16   แสดงอัตราปAวย 10 ลําดับแรกของสาเหตุการเจ็บปAวยใน กลุ�มผู�ปAวยใน ตามกลุ�มสาเหตุ 
     จังหวัดตาก เปรียบเทียบต้ังแต�ปfงบประมาณ 2557 – 2558 
     (อัตราปAวยต�อ 100,000 ประชากร) 
 

ลําดับ
ท่ี 

กลุ�มโรค สาเหตุการป/วย 2557 2558 

1 19 ความผิดปกติเก่ียวกับต�อมไร�ท�อโภชนาการและ 3,362.81 2,686.85 

  
เมตะบอลิสมัอ่ืนๆ 

  
2 32 โรคความดันโลหิตสูง 1,982.89 1,676.94 

3 15 โรคเลือดและระบบภมูิคุ�มกัน 1,776.45 1,557.40 

4 2 โรคตดิเช้ืออ่ืนๆ ของลําไส� 1,394.38 1,139.83 

5 39 ปอดอักเสบ 1,212.54 1,021.77 

6 42 โรคอ่ืนๆ ของระบบทางเดินหายใจ 985.25 796.21 

7 52 โรคของระบบกล�ามเน้ือร�วมโครงร�าง 884.38 734.50 

8 34 โรคหัวใจและโรคของการไหลเวียนเลือดผ�านปอดอ่ืนๆ 892.83 688.90 

9 40 โรคเรื้อรังของระบบหายใจส�วนล�าง 669.67 564.91 

10 54 ไตวายเฉียบพลัน 618.95 530.07 
 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มกราคม 2559   
 
           5. สาเหตุการตาย 

กลุ�มโรคท่ีเป9นสาเหตุการตายของประชากรจังหวัดตาก ปf 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 
2558) พบว�า เนื้องอกและมะเร็ง มีอัตราตายสูงสุด เท�ากับ 101.94 ต�อแสนประชากร รองลงมาได�แก�           
โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อและปรสิต และสาเหตุภายนอกปAวยและตาย    
มีอัตราตายเท�ากับ  80.81, 58.75, 57.08, 52.27  ต�อแสนประชากร ตามลําดับ ดังแสดงใน 
ตารางท่ี 17 
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ตารางท่ี 17  แสดงอัตราปAวย 10 ลําดับแรกของสาเหตุการตาย ตามกลุ�มสาเหตุ จังหวัดตาก 
     เปรียบเทียบต้ังแต�ปfงบประมาณ 2556 – 2558 
     (อัตราตายต�อ 100,000 ประชากร) 
 

ลําดับ
ท่ี 

กลุ�มโรค สาเหตุการตาย 2556 2557 2558 

1 19 เน้ืองอกและมะเร็ง 81.55 71.08 101.94 

2 32 โรคระบบไหลเวียนเลือด 71.10 87.13 80.81 

3 65 โรคทางเดินหายใจ 51.90 61.14 58.75 

4 15 โรคตดิเช้ือและปรสติ 54.37 47.77 57.08 

5 63 สาเหตุภายนอกปAวยและตาย 51.98 55.79 52.27 

6 10 โรคระบบย�อยอาหาร 19.96 26.56 23.54 

7 39 โรคระบบประสาท 9.69 47.77 20.57 

8 2 โรคระบบสืบพันธุ?และทางเดินปEสสาวะ 10.46 12.23 15.20 

9 40 โรคต�อมไร�ท�อ 7.41 11.85 8.34 

10 34 ภาวะท่ีเกิดในระยะปริกําเนิด 2.85 4.78 4.08 
 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มกราคม 2559   
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4.3 การสังคมสงเคราะห> 
 

ตารางท่ี 18 แสดงจํานวนผู�สูงอายุท่ีได�รับเบ้ียยังชีพในจังหวัดตาก  
 

ลําดับท่ี อําเภอ 
จํานวนผู�สูงอายุ 
ได�รับเบ้ียยังชีพ 

1 เมืองตาก 13,528 

2 บ�านตาก 7,375 

3 สามเงา 5,062 

4 วังเจ�า 3,625 

5 แม�สอด 13,929 

6 แม�ระมาด 5,410 

7 พบพระ 4,201 

8 ท�าสองยาง 3,909 

9 อุ�มผาง 2,067 

รวมท้ังสิ้น 59,106 

 

ท่ีมา : สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดตาก, มีนาคม 2559 
 

ตารางท่ี 19 แสดงจํานวนผู�พิการท่ีได�รับเบ้ียยังชีพในจังหวัดตาก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา : สํานักงานส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจังหวัดตาก, มีนาคม 2559 

ลําดับท่ี อําเภอ 
จํานวนผู�พิการ 
ได�รับเบ้ียยังชีพ 

1 เมืองตาก 3,909 

2 บ�านตาก 1,737 

3 สามเงา 1,132 

4 วังเจ�า 1,022 

5 แม�สอด 2,790 

6 แม�ระมาด 1,386 

7 พบพระ 1,171 

8 ท�าสองยาง 694 

9 อุ�มผาง 344 

รวมท้ังสิ้น 14,185 
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 

 5.1 การคมนาคมขนส�ง 
เส�นทางคมนาคมทางบก สายหลัก 14 คือ ทางหลวงหมายเลข 1 จากอําเภอวังเจ�า ถึง 

อําเภอสามเงา ระยะทาง 90.630 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข 12 จากอําเภอแม�สอด ถึง 
อําเภอเมืองตาก ระยะทาง 85.905 กม. และอําเภอเมืองตาก ถึง เขตติดต�อจังหวัดสุโขทัย ระยะทาง 
60.676 กิโลเมตร ซ่ึงเป9นส�วนหนึ่งของการเชื่อมโยงโครงข�ายคมนาคมสําคัญตามเส�นทางระเบียง
เศรษฐกิจแนวตะวันออก -ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) โดยเริ่มจากเมืองท�าดานัง
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผ�านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข�าสู�ประเทศไทย  
และสิ้นสุดท่ีอําเภอแม�สอด จังหวัดตาก ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงไปยังสาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมา    
และสามารถเชื่อมต�อไปยังประเทศอินเดียและตะวันออกกลาง 

การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดตากมีสนามบินในพ้ืนท่ี รวม 2 แห�ง ได�แก� ท�าอากาศยานตาก
(ปEจจุบันไม�มีการให�บริการขนส�งผู�โดยสาร) และท�าอากาศยานแม�สอด ซ่ึงมีศักยภาพในการให�บริการ 
และอํานวยความสะดวกความปลอดภัยแก�อากาศยาน ผู�โดยสาร และบุคคลอ่ืนท่ีใช�บริการท�าอากาศยาน 
รวมท้ังการขนส�งสินค�า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ?ทางอากาศ โดยได�รับการกํากับดูแลและควบคุม  
ให�เป9นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ  

 

5.2 การคมนาคม การจราจร 
องค?การบริหารส�วนจังหวัดตาก มีถนนในความรับผิดชอบท้ัง 9 อําเภอ มีระยะทางรวม 

283.786 กิโลเมตร แยกเป9นถนนลูกรัง 7.550 กิโลเมตร ถนนลาดยาง 262.584 กิโลเมตร และ
ถนนคอนกรีต 14.362 กิโลเมตร  
 

ตารางท่ี 20  แสดงความยาวถนนท่ีอยู�ในความรับผิดชอบขององค?การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
 

ลําดับท่ี อําเภอ 
ระยะทาง ชนิดผิวจราจร 

( กิโลเมตร) ลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต 

1 อําเภอวังเจ�า 5.894 - 4.894 1.000 

2 อําเภอเมืองตาก 51.497 3.550 47.162 0.785 

3 อําเภอบ�านตาก 28.711 - 26.811 1.900 

4 อําเภอสามเงา 47.750 - 45.750 2.000 

5 อําเภอแม�สอด 87.040 2.625 74.363 10.052 

6 อําเภอแม�ระมาด 31.383 - 31.383 - 

7 อําเภอพบพระ 37.405 - 37.115 0.290 

8 อําเภอท�าสองยาง - - - - 

9 อําเภออุ�มผาง - - - - 

รวม 283.786 6.175 262.584 15.027 
 

ท่ีมา : สํานักการช�างองค?การบริหารส�วนจังหวัดตาก, ตุลาคม 2559 
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ตารางท่ี 21  แสดงถนนท่ีอยู�ในความรับผิดชอบขององค?การบริหารส�วนจังหวัดตาก จําแนกตามอําเภอ   
 

ลําดับ
ท่ี 

รหัสสายทาง ชื่อโครงการ 
ระยะทาง ชนิดผิวจราจร 

(กิโลเมตร) ลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต 

 
อําเภอวังเจ�า 

    
1 ตก.ถ  1 - 0001 บ�านตะเคียนด�วน - บ�านสบยม 5.894 - 4.894 1.000 

รวม 5.894 - 5.894 1.000 

 
อําเภอเมืองตาก 

    
2 ตก.ถ  1 - 0002 บ�านหนองปรือ - บ�านวังเจ�า 13.120 - 12.420 0.700 

3 ตก.ถ  1 - 0003 บ�านลานขวาง - บ�านนํ้ารึม 3.268 - 3.223 0.045 

4 ตก.ถ  1 - 0004 บ�านคลองขยางโพรง - บ�านมาบปAาแฝก 10.000 - 10.000 - 

5 ตก.ถ  1 - 0005 บ�านตลุกกลางทุ�ง - บ�านพุสะแก 1.400 - 1.400 - 

6 ตก.ถ  1 - 0006 บ�านบ�อไม�หว�า - บ�านตลุกกลางทุ�ง 3.530 - 3.530 - 

7 ตก.ถ  1 - 0007 ทางเข�าบ�านนํ้าดิบ 4.900 - 4.900 - 

8 ตก.ถ  1 - 0034 บ�านหนองมะเกลือ  -  บ�านไผ�สีซอ 4.379 - 4.379 - 

9 ตก.ถ  1 - 0035 เทศบาลเมืองตาก-หมู�ท่ี 6  ต.วังหิน 1.300 - 1.260 0.040 

10 ตก.ถ  1 - 0036 เทศบาลเมืองตาก-หมู�ท่ี 1 ต.ไม�งาม 4.600 - 4.600 - 

11 ตก.ถ  1 - 0037 บ�านลานขวาง-บ�านเด�นมะขาม 5.000 3.550 1.450 - 

รวม 51.497 3.550 47.162 0.785 

 
อําเภอบ�านตาก 

    
12 ตก.ถ  1 - 0008 บ�านสระทอง - บ�านสามไร� 5.090 - 5.090 - 

13 ตก.ถ  1 - 0009 บ�านแม�บอน - บ�านตะฝEFงสูง 11.246 - 9.896 1.350 

14 ตก.ถ  1 - 0010 บ�านยางโองนํ้า - บ�านวังหวาย 7.375 - 6.825 0.550 

15 ตก.ถ  1 - 0039 หมู�ท่ี 4  ตําบลตากตก-ตําบลหนองบัวเหนือ 5.000 - 5.000 - 

รวม 28.711 - 26.811 1.900 

 
อําเภอสามเงา 

    
16 ตก.ถ  1 - 0011 บ�านวังหวาย - บ�านยางโองนํ้า 5.281 - 5.281 - 

17 ตก.ถ  1 - 0012 บ�านวังหวาย - บ�านสามเงา 2.840 - 2.840 - 

18 ตก.ถ  1 - 0013 บ�านดงลาน - บ�านวังหมัน 17.957 - 17.957 - 

19 ตก.ถ  1 - 0014 บ�านวังไคร� - บ�านสองแคว 21.672 - 19.672 2.000 

รวม 47.750 - 45.750 2.000 
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ตารางท่ี 21  แสดงถนนท่ีอยู�ในความรับผิดชอบขององค?การบริหารส�วนจังหวัดตาก จําแนกตามอําเภอ  (ต�อ) 
 

ลําดับ
ท่ี 

รหัสสายทาง ชื่อโครงการ 
ระยะทาง ชนิดผิวจราจร 

(กิโลเมตร) ลูกรัง ลาดยาง คอนกรีต 

 
อําเภอพบพระ 

    
20 ตก.ถ  1 - 0015 บ�านมอเกอร?ยาง - บ�านยะพอ 5.913 - 5.913 - 

21 ตก.ถ  1 - 0016 บ�านเก�ารวมไทย - บ�านทรัพย?เจรญิ 6.020 - 6.020 - 

22 ตก.ถ  1 - 0017 บ�านตลาดรวมไทย - บ�านผากระเจ�อ 13.755 - 13.465 0.290 

23 ตก.ถ  1 - 0018 บ�านคีรีน�อย - บ�านทรัพย?อนันต? 11.717 - 11.717 - 

รวม 37.405 - 37.115 0.290 

 
อําเภอแม�สอด 

    
24 ตก.ถ  1 - 0019 บ�านแม�กุหลวง - บ�านผาร ู 6.775 - 6.425 0.350 

25 ตก.ถ  1 - 0020 บ�านใหม�แม�โกนเกน - บ�านห�วยผกัหละ 4.375 - 4.375 - 

26 ตก.ถ  1 - 0021 บ�านแม�กุ - บ�านแม�ตาว 5.782 - 0.080 5.702 

27 ตก.ถ  1 - 0022 บ�านห�วยม�วง - บ�านแม�ตาวสันโรงเรียน 9.950 - 9.650 0.300 

28 ตก.ถ  1 - 0023 บ�านแม�กุใหม�ท�าซุง - บ�านแม�ตาวกลาง 5.059 - 5.059 - 

29 ตก.ถ  1 - 0024 บ�านแม�ตาวรมิเมย - บ�านปากห�วยแม�ปะ 12.973 - 11.723 1.250 

30 ตก.ถ  1 - 0025 บ�านท�าอาจ 2.092 - 1.992 0.100 

31 ตก.ถ  1 - 0026 บ�านวังตะเคียน 1.667 - 1.667 - 

32 ตก.ถ  1 - 0027 บ�านแม�ก๊ึดสามท�า - บ�านสันปAาไร� 18.367 - 17.392 0.975 

33 ตก.ถ  1 - 0028 ทางเข�าบ�านแม�ละเมา - บ�านปางส�าน 7.775 - 7.775 - 

34 ตก.ถ  1 - 0033 บ�านห�วยกระโหลก - บ�านแม�ก๊ึดใหม� 8.225 - 8.225 - 

35 ตก.ถ  1 - 0038 บ�านแม�ตาวสันแปA-บ�านห�วยม�วง 4.000 2.625 - 1.375 

รวม 87.040 2.625 74.363 10.052 

 
อําเภอแม�ระมาด 

    
36 ตก.ถ  1 - 0029 บ�านต�นผึ้ง - บ�านตีนธาต ุ 12.588 - 12.588 - 

37 ตก.ถ  1 - 0030 บ�านแม�จะเราสองแคว - บ�านสันปAาไร� 1.485 - 1.485 - 

38 ตก.ถ  1 - 0031 บ�านแม�ระมาดน�อย - บ�านสันปAาตงึ 3.270 - 3.270 - 

39 ตก.ถ  1 - 0032 บ�านแม�ระมาดน�อย - บ�านทุ�งมะขามปUอม 14.040 - 14.040 - 

รวม 31.383 - 31.383 - 

รวมท้ังหมด 283.786 6.175 262.584 15.027 
 

ท่ีมา : สํานักการช�างองค?การบริหารส�วนจังหวัดตาก, ตุลาคม 2559 
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5.3 ผังเมืองรวมจังหวัด   
 ตามนโยบายของรัฐบาลกําหนดให�กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองร�วมกับ
องค?การบริหารส�วนจังหวัด จัดทําผังเมืองให�ครอบคลุมท้ังประเทศ โดยให�แล�วเสร็จภายใน 3 ปf       
โดยให�เริ่มดําเนินการต้ังแต�ปfงบประมาณ พ.ศ.2547 - พ.ศ.2549 ในการดําเนินการวางและจัดทํา   
ผังเมืองรวมจังหวัดตาก องค?การบริหารส�วนจังหวัดตากร�วมกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก 
ได�ดําเนินการตามข้ันตอนของการวางผังฯ ตามแผนปฏิบัติการ สรุปได�ดังนี้ 
 ปfงบประมาณ พ.ศ.2547 ดําเนินการตามข้ันตอนต�างๆของการวางผัง ได�แก� เก็บรวบรวมข�อมูล 
วิเคราะห?ข�อมูล และประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 ปfงบประมาณ พ.ศ.2548 ดําเนินการตามข้ันตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2548 
ได�แก� ประชุมคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัด ประชุมประชาชน ประชุมคณะกรรมการผังเมือง     
และป*ดประกาศพร�อมข�อกําหนด 90 วัน 
 ปfงบประมาณ พ.ศ.2549 ดําเนินการออกกฎกระทรวงใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัด 
 การวางผังเมืองระดับท�องถ่ินท่ีจะมีผลในการปฏิบัติตามผังและสอดคล�องกับนโยบาย       
การกระจายอํานาจในระบอบประชาธิปไตย และเป9นไปตามเจตนารมณ?ของรัฐธรรมนูญ                 
แห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 นั้น จะต�องเป9นการวางผังเมืองท่ีท�องถ่ินเป9นผู�รับผิดชอบ                       
ซ่ึงกรมโยธาธิการและผังเมือง ได�มีนโยบายอย�างชัดเจน เพ่ือท่ีจะสนับสนุนให�ท�องถ่ินจัดทําผังเพ่ือ       
การพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเอง ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให�ราชการส�วนกลาง ดําเนินการถ�ายโอน
ภารกิจไปสู�ท�องถ่ินตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให�แก�องค?กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงงานวางและจัดทําผังเมืองรวม เป9นภารกิจหนึ่งท่ีท�องถ่ินต�องรับไปดําเนินการ 
 ตามแผนการกระจายอํานาจให�แก�องค?กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ
แผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค?กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2)         
ได�กําหนดภารกิจการถ�ายโอนผังเมืองรวมจังหวัด ดังนี้ (ตามแผนกําหนดระยะเวลาดําเนินการป2ท่ี  
ถ�ายโอน พ.ศ. 2547 - 2553) 
 1. การวางผังเมืองรวมจังหวัด (กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการ โดยองค?การบริหารส�วน
จังหวัด อาจสมทบงบประมาณบางส�วน 
 2. การปฏิบัติตามผัง การควบคุม การดูแลตรวจสอบ (อปท.ดําเนินการ) 
 3. การพัฒนาตามผัง (อปท.ดําเนินการ) 
 4. การประเมินผลผัง (กรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการร�วมกับ อปท.) 
 5. การมีส�วนร�วมของประชาชนในงานด�านการผังเมือง (กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการ
ร�วมกับ อปท.) 
 หมายเหตุ การดําเนินการตามข�อ 2 ข�อ 3 และ ข�อ 4 จะดําเนินการได�ต�อเม่ือมีการ
ประกาศใช�บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม ซ่ึงขณะนี้อยู�ในข้ันตอนคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก เพ่ือพิจารณาร�างประกาศ กรม
โยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ?การใช�ประโยชน?ในทรัพย?สิน เพ่ือประโยชน?      ในการ
วางและจัดทําผังเมืองรวมในท�องท่ีจังหวัดตาก พ.ศ.2555 ปEจจุบันได�มีการประกาศใช�บังคับ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดแล�ว จํานวน 4 ผัง ได�แก� ผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ผังเมืองรวมจังหวัด
สิงห?บุรี ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี และผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม� และคาดว�า ในปf พ.ศ.2555 จะมี
การประกาศกฎกระทรวงผังเมืองจังหวัดเพ่ิมเติมอีกหลายผัง 
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 ผลจากการใช�บังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด ทําให�เกิดปEญหาในการใช�บังคับ เนื่องจาก
สภาพการณ?และข�อเท็จจริงของพ้ืนท่ีจังหวัดนี้มีการเปลี่ยนแปลง เพราะผังเมืองรวมจังหวัดเริ่ม
ดําเนินการมาต้ังแต�ปf พ.ศ.2547 และเม่ือมีการประกาศกฎกระทรวงให�ใช�บังคับผังเมืองรวมจังหวัด   
จะทําให�กฎหมายว�าด�วย การควบคุมอาคาร กฎหมายว�าด�วยการขุดดินและถมดิน มีผลใช�บังคับ
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด 
 ผังเมืองรวมจังหวัดตาก ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด การวางผังได�กําหนดรูปแบบการใช�
ประโยชน?ท่ีดินของจังหวัดตากในอนาคตเป9น 3 เขตหลักๆ คือ เขตสงวน เขตอนุรักษ? และเขตพัฒนา 
โดยแผนผังกําหนดการใช�ประโยชน?ท่ีดินในอนาคต กําหนดการใช�ประโยชน?ท่ีดินไว� 7 ประเภท ดังนี้ 
 1. เขตสีชมพู  ท่ีดินประเภทชุมชน 
 2. เขตสีม�วง  ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค�า 
 3. เขตสีเขียว  ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 4. เขตสีเขียวมีกรอบ ท่ีดินประเภทอนุรักษ?ชนบทและเกษตรกรรม 
     และเส�นทแยงสีขาว 
 5. เขตสีเขียวมีกรอบ ท่ีดินประเภทปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
     เส�นทแยงสีน้ําตาล 
 6. เขตสีเขียวอ�อน  ท่ีดินประเภทท่ีโล�งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
    สิ่งแวดล�อม 
 7. เขตสีเขียวอ�อนและ ท่ีดินประเภทอนุรักษ?ปAาไม� 
     มีเส�นทแยงสีขาว 
 

 การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผลจากการใช�บังคับกฎกระทรวง ผังเมืองรวมจังหวัดท่ี
ประกาศบังคับใช�และท่ีกําลังจะประกาศบังคับใช� อาจมีปEญหาในการใช�บังคับ และการปฏิบัติให�เป9นไป
ตามผัง เพ่ือเป9นการแก�ไขปEญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสามารถดําเนินการได� 2 
วิธี กับผังเมืองรวมจังหวัดท่ียังไม�ได�ประกาศใช�บังคับ คือ 
 1. เสนอร�างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด ท่ีไม�มีการเปลี่ยนแปลงมากตามกระบวนการ
ต�อไป เม่ือประกาศใช�บังคับเป9นกฎกระทรวงแล�วปรับปรุงทันที 
 2. นําร�างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด ท่ีเม่ือประกาศออกมาแล�วจะเกิดปEญหามาก       
ให�จังหวัดพิจารณาทบทวนปรับปรุงตามข้ันตอนวางผังใหม�ท้ังหมด 
 คณะท่ีปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก มีมติท่ีประชุมได�พิจารณาเลือกวิธีท่ี 2 คือ นําร�าง
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดตาก นํากลับมาพิจารณาทบทวนปรับปรุงตามข้ันตอนการวางผังใหม� 
โดยขอให�องค?การบริหารส�วนจังหวัดตากร�วมกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง เพ่ือดําเนินการทบทวน
ข้ันตอนดังกล�าว  
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 5.4 สถานีขนส�งผู�โดยสารองค>การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
 สถานีขนส�งผู�โดยสารองค?การบริหารส�วนจังหวัดตาก ต้ังอยู�เลขท่ี 305 ถนนจรดวิถีถ�อง 
ตําบลน้ํารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก ในเนื้อท่ีประมาณ 7 ไร� เริ่มเป*ดดําเนินการต้ังแต�วันท่ี 9 มกราคม 
2521 มีการปรับปรุงซ�อมแซมสภาพอาคาร ชานชาลา และลานจอดรถมาอย�างต�อเนื่อง ครั้งล�าสุดได�รับ
จัดสรรเ งินนอกงบประมาณค�าบริการสถานีขนส�งประจําปfงบประมาณ พ.ศ.2549 จํานวน 
9,560,000 บาท ปรับปรุงอาคาร ชานชาลา และลานจอดรถเกือบท้ังหมด เริ่มก�อสร�างปรับปรุงต้ังแต�
วันท่ี 19 มกราคม 2549 การก�อสร�างแล�วเสร็จ และเป*ดใช�งานอีกครั้งเม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2549 
ได�รับถ�ายโอนจากสํานักงานขนส�งจังหวัดตาก กรมการขนส�งทางบก เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2550     
มีเนื้อท่ีถ�ายโอน 7-0-86 ไร� และสิ่งปลูกสร�าง ทะเบียนเลขท่ี 43 (บางส�วน) ท่ีทําการของสถานีขนส�ง
ผู�โดยสารองค?การบริหารส�วนจังหวัดตากเป9นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ด�านหน�า 2 ชั้น ด�านหลังชั้นเดียว 
เนื้อท่ีปลูกสร�าง 1,100 ตารางเมตร กว�าง 20 เมตร ยาว 55 เมตร  โดยถ�ายโอนภารกิจ ดังนี้ 
 1. สถานีขนส�งผู�โดยสารท่ีกรมการขนส�งทางบกดําเนินการ 
 2. การบริหารจัดการสถานีขนส�งผู�โดยสาร จํานวน 15 ภารกิจ ตามหลักเกณฑ?และมาตรฐาน
พร�อมวิธีดําเนินการตามกรมการขนส�งทางบก ดังนี้ 
  (2.1)  การบริหารช�องจอดรถรับส�งผู�โดยสารของรถโดยสารประจําทาง 
  (2.2)  การบริหารพ้ืนท่ีลานจอดรถ 
  (2.3)  การจัดพ้ืนท่ีจําหน�ายต๋ัวโดยสาร 
  (2.4)  จัดระบบการจราจรภายในสถานี 
  (2.5)  การรักษาความสะอาดภายในสถานี 
  (2.6)  การรักษาความปลอดภัย 
  (2.7)  การประชาสัมพันธ?และบริการข�อมูลการเดินทาง 
  (2.8)  การควบคุม ดูแล การติดต้ังปUายโฆษณาในบริเวณสถานี 
  (2.9)  การจัดให�มีบริการห�องสุขา 
  (2.10)  การจัดให�มีบริการจําหน�ายสินค�า เบ็ดเตล็ด และเครื่องด่ืม 
  (2.11)  การจัดให�มีบริการฝากของ 
  (2.12)  การจัดให�มีบริการรถรับจ�าง 
  (2.13)  การจัดให�มีบริการรถเข็นสัมภาระ 
  (2.14)  การเก็บเงินค�าบริการสถานีขนส�ง 
            (2.15)  การจัดหา ดูแล ซ�อมแซม บํารุงรักษาอาคาร สถานท่ี และวัสดุอุปกรณ? 
 3. ถ�ายโอนทรัพย?สิน ได�แก� ท่ีดิน และสิ่งปลูกสร�าง ครุภัณฑ?และวัสดุสํานักงาน ท่ีใช�ในกิจการ
สถานีขนส�ง  
 4. ถ�ายโอนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานภายในสถานีขนส�ง ได�แก� ลูกจ�างชั่วคราว จํานวน 6 คน 
 5. ภาระผูกพันท่ีกรมการขนส�งทางบกกระทําไว�กับบุคคลภายนอก 
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4.5 เครื่องจักรกลองค>การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
 

ตารางท่ี 22  แสดงเครื่องจักรกลองค?การบริหารส�วนจังหวัดตาก จํานวน 90 รายการ 
 

ลําดับ
ที่ 

ชนิดเครื่องจักรกล 
ลําดับ

ที่ 
ชนิดเครื่องจักรกล 

1 รถขุดไฮดรอลิคโคมัติสุ ทะเบียน ต-0796 ตาก 26 รถบดล�อเหล็ก โบแม็ก ทะเบียน ถข 46 ตาก 

2 รถขุดไฮดรอลิคโคมัติสุ ทะเบียน ตค11 ตาก 27 รถบดล�อเหล็ก โบแม็ก ทะเบียน ถข 51 ตาก 

3 รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 454 ตาก 28 รถบดล�อเหล็ก โบแม็ก ทะเบียน ถข 52 ตาก 

4 รถขุดไฮดรอลิควอลโว� ทะเบยีน ตค 292 ตาก 29 รถบดล�อเหล็ก โบแม็ก ทะเบียน ถข 62 ตาก 

5 รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 453 ตาก 30 รถบดล�อเหล็ก 3 ตัน ทะเบียน ถข 60 ตาก 

6 รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 455 ตาก 31 รถบดล�อเหล็ก 3 ตัน ทะเบียน ถข 61 ตาก 

7 รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 782 ตาก 32 รถบรรทุกนํ้าอีซูซุ ทะเบียน 80-5667 ตาก 

8 รถขุดไฮดรอลิควอลโว� ทะเบยีน ตค 783 ตาก 33 รถบรรทุกนํ้านิสสัน ทะเบียน 80-5394 ตาก 

9 รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 784 ตาก 34 รถบรรทุกเทท�าย อีซูซุ ทะเบยีน 80 - 5393 ตาก 

10 รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 785 ตาก 35 รถบรรทกุน้ํา อีซูซุ ขนาดบรรจุ 12000 ลิตร ทะเบียน 80-6405 

11 รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 1451 ตาก 36 รถบรรทกุน้ํา อีซูซุ ขนาดบรรจุ 12000 ลิตร ทะเบียน 80-6406 

12 รถเกรดเดอร?มิตซูบิชิ ทะเบียน ต-0741 ตาก 37 รถบรรทุกนํ้าอีซูซุ ทะเบียน 80 - 6954 ตาก 

13 รถเกรดเดอร?โคมัติสุทะเบียน ตค 85 38 รถบรรทุกนํ้าอีซูซุ ทะเบียน 80 - 6955 ตาก 

14 รถเกรดเดอร?วอลโว�ทะเบยีน ตค 293 39 รถบรรทุกนํ้าอีซูซุ ทะเบียน 80 - 7556 ตาก 

15 รถเกรดเดอร? โคมัติสุทะเบียน ตค 781 40 รถบรรทุกกระบะติดเครนอีซูซุ ทะเบียน 80-4676 ตาก 

16 รถเกรดเดอร? โคมัติสุ ทะเบียน ตค 786 41 รถบรรทุกเทท�าย 10 ล�อ ทะเบียน 80-7559 ตาก 

17 รถเกรดเดอร? โคมัติสุ ทะเบียน ตค 1452 ตาก 42 รถบรรทุกเทท�าย 10 ล�อ ทะเบียน 80-7560 ตาก 

18 รถแทรกเตอร?แคตเตอร?ฟ*นล�าร? ทะเบียน 11-01 43 รถบรรทุก 10 ล�อ ท�ายลาด อีซูซุ ทะเบียน 80 – 7558 ตาก 

19 รถแทรกเตอร?โคมัติสุ D60A  รหัส 019-004 44 รถบรรทุก 10 ล�อ ท�ายลาด อีซูซุ ทะเบียน 80 – 7557 ตาก 

20 รถแทรกเตอร?โคมัติสุ ตค 778 45 รถเทเลอร?ฮีโน� ทะเบียน 80-4678-9 ตาก 

21 รถบรรทุกเทท�าย อีซูซุ ทะเบยีน 80 - 6963 ตาก 46 รถเทเลอร?นิสสัน ทะเบียน 80-5396 ตาก 

22 รถบรรทุกเทท�าย อีซูซุ ทะเบยีน 80 - 6964 ตาก 47 รถบรรทุก 10 ล�อ ท�ายลาด อีซูซุ ทะเบียน 80-6309 ตาก 

23 รถบรรทุกเทท�าย อีซูซุ ทะเบยีน 80 - 6965 ตาก 48 รถตักล�อยางฟูรุกาว�าทะเบียน ต-0740 ตาก 

24 รถบรรทุกเทท�าย อีซูซุ ทะเบยีน 80 - 6966 ตาก 49 รถบรรทุกเทท�ายมิตซูบิชิ ทะเบยีน 80-4680 ตาก 

25 รถบรรทุกเทท�าย อีซูซุ ทะเบยีน 80 - 6967 ตาก 50 รถบรรทุกเทท�ายมิตซูบิชิ ทะเบยีน 80-4681 ตาก 
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ตารางท่ี 22  แสดงเครื่องจักรกลองค?การบริหารส�วนจังหวัดตาก จํานวน 90 รายการ (ต�อ) 
 

ลําดับ
ที่ 

ชนิดเครื่องจักรกล 
ลําดับ

ที่ 
ชนิดเครื่องจักรกล 

51 รถบรรทุกเทท�าย อีซูซุ ทะเบยีน 80 - 6968 ตาก 71 รถฟาร?มแทรกเตอร?นิวฮอลแลนด? ทะเบยีน ตค 779 ตาก 

52 รถบดล�อเหล็กสตาร?วอสท? ทะเบียน ถข 3 ตาก 72 รถบรรทุกเทท�ายนิสสันทะเบียน 80-5395 ตาก 

53 รถบดล�อเหล็กอินเกอร?สโรแลนด? ทะเบยีน ถข 26 ตาก 73 รถบรรทุกเทท�าย อีซูซุ ทะเบยีน 80-5964 ตาก 

54 รถบรรทุกเทท�าย อีซูซุ ทะเบยีน 80-5966 ตาก 74 รถบรรทุกเทท�าย อีซูซุ ทะเบยีน 80-5965 ตาก 

55 รถบรรทุกเทท�าย อีซูซุ ทะเบยีน 80-5967 ตาก 75 รถฟาร?มแทรกเตอร?นิวฮอลแลนด? ทะเบยีน ตค 780 ตาก 

56 รถบรรทุกเทท�าย อีซูซุ ทะเบยีน 80-6308 ตาก 76 รถป*uคอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบยีน กข 8778 ตาก 

57 รถบรรทุกเทท�าย อีซูซุ ทะเบยีน 80-6310 ตาก 77 รถป*uคอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบยีน กข.7415 ตาก 

58 รถบรรทุกเทท�าย อีซูซุ ทะเบยีน 80-6950 ตาก 78 รถป*uคอัพ 4 ประตู นิสสัน ทะเบยีน กข.2836 ตาก 

59 รถบรรทุกเทท�าย อีซูซุ ทะเบยีน 80-6951 ตาก 79 รถป*uคอัพ ตอนเดียว โตโยต�า ทะเบียน บต.3170 ตาก 

60 รถบรรทุกเทท�าย อีซูซุ ทะเบยีน 80-6952 ตาก 80 รถแวน โตโยต�า ทะเบยีน  กง.2012 ตาก 

61 รถบรรทุกเทท�าย อีซูซุ ทะเบยีน 80-6953 ตาก 81 รถป*คอัพ โตโยต�า CAB  ทะเบยีน  บฉ - 5035  ตาก 

62 รถบรรทุกเทท�าย อีซูซุ ทะเบยีน 80 - 6961 ตาก 82 รถป*uคอัพ 4 ประตู เชพโลเหล็ก ทะเบยีน กข 2403 ตาก 

63 รถบรรทุกเทท�าย อีซูซุ ทะเบยีน 80 - 6962 ตาก 83 รถป*uคอัพ ตอนเดียว นิสสัน ทะเบียน นข 1936 ตาก 

64 รถบรรทุกกระบะติดเครน อีซูซุ 80-5963 84 รถป*uคอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบยีน กค 3900 ตาก 

65 รถบรรทุกกระบะอีซูซุ ทะเบยีน 40-0121 ตาก 85 รถป*uคอั๊พ 4 ประตู เชพโลเหล็ก ทะเบยีน กค 5916 ตาก 

66 รถบรรทุกกระบะนิสสัน ทะเบียน 80-5392 ตาก 86 รถป*uคอัพ 4 ประตู ฟอร?ด ทะเบียน กข 4107 ตาก 

67 รถซ�อมบํารุงผิวจราจรนิสสัน  ทะเบียน 5บ-8448 ตาก 87 รถป*uคอัพ 4 ประตู ฟอร?ด ทะเบียน กข 4108 ตาก 

68 รถฟาร?มแทรกเตอร?นิวฮอลแลนด? ทะเบียน ตค 294 ตาก 88 รถป*uคอัพ 4 ประตู ฟอร?ด ทะเบียน กข 4109 ตาก 

69 รถฟาร?มแทรกเตอร?นิวฮอลแลนด? ทะเบียน ตค 479 ตาก 89 รถป*uคอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบยีน นข 2139 ตาก 

70 รถฟาร?มแทรกเตอร?นิวฮอลแลนด? ทะเบียน ตค 480 ตาก 90 รถป*คอัพโตโยต�า แวน ทะเบียน กข 3056 ตาก 
 

ท่ีมา : สํานักการช�างองค?การบริหารส�วนจังหวัด, เมษายน 2559 
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4.6 การกีฬา 
 

 1) สนามกีฬาองค>การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
 สนามกีฬาองค?การบริหารส�วนจังหวัดตาก ได�รับโอนจากศูนย?การกีฬาแห�งประเทศไทย 
จังหวัดตาก  ซ่ึงต้ังอยู�บนพ้ืนท่ีราชพัสดุเนื้อท่ีประมาณ 104-2-33 ไร� มีสถานท่ีสําหรับใช�เล�นกีฬาและ
ออกกําลังกาย สนามกีฬาท่ีอยู�ในสนามกีฬาองค?การบริหารส�วนจังหวัดตาก  ประกอบด�วย 

1.1 สนามฟุตบอล  ลู� – ลานลูกรัง และอัฒจรรย? กระถางคบเพลิง 
1.2 โรงพละศึกษา  1,000  ท่ีนั่ง 
1.3  สระว�ายน้ํา  50 เมตร 
1.4  ห�องออกกําลังกายเสริมสร�างกล�ามเนื้อ 
1.5  สนามกีฬาเปตอง 
1.6  สนามกีฬากลางแจ�ง 
1.7  สนามฟุตบอล 2 
1.8 สนามเทนนิส 
 

2) ข�อมูลสนามกีฬาท่ีสามารถใช�ในการแข�งขันกีฬาแต�ละประเภท  

 

ตารางท่ี 23  แสดงข�อมูลสนามกีฬาท่ีสามารถรองรับการแข�งขันกีฬาแต�ละประเภท 
 

ลําดับที ่ ประเภทกีฬา สถานที่แข�งขันกีฬาแต�ละชนิด หน�วยงาน/อําเภอ 

1 บาสเกตบอล โรงพละ  1,000  ท่ีน่ัง อบจ. ตาก อ.เมือง 

2 ว�ายนํ้า สระว�ายนํ้า อบจ.ตาก อบจ.ตาก  อ.เมือง 

3 เปตอง สนามกีฬาเปตอง อบจ.ตาก อบจ.ตาก  อ.เมือง 

4 กรีฑา สนามกีฬากลาง อบจ.ตาก  อ.เมือง 

5 ฟุตบอลชาย,หญิง สนามกีฬากลาง , สนาม ทม.ตาก อบจ.ตาก , ทม.ตาก  อ.เมือง 

6 ฟุตซอลชาย,หญิง สนามกีฬากลาง อบจ.ตาก , ทม.ตาก  อ.เมือง 

7 ตะกร�อ โรงพละศึกษา ทม.ตาก ทม.ตาก  อ.เมือง 

8 จักรยานประเภทลู� สนามกีฬา ทม.ตาก ทม.ตาก  อ.เมือง 

9 แฮนด?บอล สนามบาสฯ ทม.ตาก (ริมป*ง) ทม.ตาก  อ.เมือง 

10 เรือพาย หนองหลวง อ.เมือง 

11 มวยปลํ้า รร.ชัยชนะวิทย? ทม.ตาก อ.เมือง 

12 ยูโด รร.ชัยชนะวิทย? ทม.ตาก  อ.เมือง 

13 ตะกร�อลอดห�วง สนามตะกร�อลอดห�วง (ทม.ตาก) ทม.ตาก  อ.เมือง 

14 เพาะกาย หอกิตติคุณ ทม.ตาก  อ.เมือง 

15 หมากล�อม ม.เทคโนฯ ล�านนาตาก อ.เมือง 
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ตารางท่ี 23  แสดงข�อมูลสนามกีฬาต�างหน�วยงานท่ีสามารถรองรับการแข�งขันได� (ต�อ) 

 

ลําดับที ่ ประเภทกีฬา สถานที่แข�งขันกีฬาแต�ละชนิด หน�วยงาน/อําเภอ 

16 จักรยานเสือภูเขา บ�านชะลาด ต.ปAามะม�วง อบต.ปAามะม�วง  อ.เมือง 

17 วอลเล�ย?บอลชายหาด หาดทรายทอง/สนามกีฬา อบจ.ตาก อบต.ปAามะม�วง / อบจ.ตาก อ.เมือง 

18 ลีสาศ หอประชุม รร.ผดุงปEญญา อ.เมือง 

19 วอลเล�ย?บอล หอประชุม รร.ผดุงปEญญา อ.เมือง 

20 กาบัดด้ี หอประชุม  รร.ผดุงปEญญา อ.เมือง 

21 เทควันโด โรงพละศึกษา รร.ตากพิทยาคม อ.เมือง 

22 วูซู โรงพละศึกษา รร.ตากพิทยาคม อ.เมือง 

23 ซอฟท?บอล สนามกีฬา  รร.ตากพิทยาคม ทม.ตาก อ.เมือง 

24 แบดมินตัน โรงยิม ทม.ตาก ทม.ตาก อ.เมือง 

25 เทนนิส สนามเทนนิส ทม.แม�สอด อ.แม�สอด 

26 รักบ้ีฟุตบอล สนาม รร.สรรพวิทยาคม อ.แม�สอด 

27 มวยสากลสมัครเล�น โรงพละศึกษา รร.สรรพวิทยาคม อ.แม�สอด 

28 มวยไทย สนาม  รร.สรรพวิทยาคม อ.แม�สอด 

29 เทเบิลเทนนิส สนาม  รร.สรรพวิทยาคม อ.สามเงา 

30 กอล?ฟ สนามกอล?ฟเขื่อนภูมิพล อ.สามเงา 
 

ท่ีมา : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค?การบริหารส�วนจังหวัดตาก, เมษายน 2559 
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6. ระบบเศรษฐกิจ   
 

6.1  รายได� และรายจ�าย ครัวเรือนเฉล่ีย ของจังหวัดตาก 
 

 1) รายได�ครัวเรือนเฉล่ีย ของจังหวัดตาก 
 รายได�ครัวเรือนเฉลี่ยของจังหวัดตาก ในปf พ.ศ. 2558 เท�ากับ 194,755 บาท/ปf ซ่ึงแหล�ง 
รายได�มาจากอาชีพหลัก เท�ากับ 147,521 บาท/ปf อาชีพรอง เท�ากับ 23,459 บาท/ปf รายได�อ่ืน 
เท�ากับ 12,897 บาท/ปf และปลูกเลี้ยงหาเอง เท�ากับ 10,878 บาท/ปf รายละเอียดดังตารางท่ี 24 

 

ตารางท่ี 24  รายได�ครัวเรือนเฉลี่ย ปf พ.ศ. 2558 ของจังหวัดตาก 
 

พ้ืนท่ี 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนคน 

แหล�งรายได�ครัวเรือนเฉลี่ย(บาท/ป2) รายได� รายได� 

อาชีพหลัก 
อาชีพ
รอง 

รายได�อ่ืน 
ปลูก
เลี้ยง  
หาเอง 

ครัวเรือน บุคคล 

เฉลี่ย เฉลี่ย 

(บาท/ป2) (บาท/ป2) 

เมืองตาก 23,390 71,498 183,526 21,802 10,683 12,906 228,917 74,888 

สามเงา 8,258 21,748 134,990 21,059 17,315 16,292 189,655 72,015 

แม�สอด 27,477 78,968 171,086 18,925 8,803 4,935 203,749 70,895 

บ�านตาก 10,334 30,056 140,361 24,526 24,687 15,794 205,368 70,611 

แม�ระมาด 12,942 39,490 140,097 40,804 17,175 10,015 208,091 68,197 

วังเจ�า 6,434 23,057 172,792 38,974 14,734 12,744 239,244 66,760 

อุ�มผาง 5,744 21,416 173,475 29,062 10,047 18,492 231,076 61,977 

พบพระ 10,973 35,529 120,693 24,179 15,334 14,416 174,621 53,931 

ท�าสองยาง 14,009 24,623 59,480 9,736 7,785 6,375 83,376 47,436 

ทุกพ้ืนท่ี 119,561 346,385 147,521 23,459 12,897 10,878 194,755 67,223 
 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, (ข�อมูลความจําเป9นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปf 2558)  
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2) รายจ�ายครัวเรือนเฉล่ีย ของจังหวัดตาก 
รายจ�ายครัวเรือนเฉลี่ยของจังหวัดตาก ในปf พ.ศ. 2558 เท�ากับ 112,651 บาท/ปf ซ่ึงแหล�ง 

รายจ�ายมาจากต�นทุนการผลิต เท�ากับ 28,252 บาท/ปf อุปโภค บริโภค ท่ีจําเป9น เท�ากับ 57,333 
บาท/ปf อุปโภค บริโภค ท่ีไม�จําเป9น เท�ากับ 13,903 บาท/ปf และชําระหนี้ เท�ากับ 13,164 บาท/ปf 
รายละเอียด ดังตารางท่ี 25 

 

ตารางท่ี 25  รายจ�ายครัวเรือนเฉลี่ย ปf พ.ศ. 2558 ของจังหวัดตาก 
 

พ้ืนท่ี 
จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนคน 

แหล�งรายจ�ายครัวเรือนเฉลี่ย(บาท/ป2) รายจ�าย รายจ�าย 

ต�นทุน  
การผลิต 

อุปโภค อุปโภค 

ชําระ  
หน้ีสิน 

ครัวเรือน บุคคล 

บริโภค บริโภค เฉลี่ย เฉลี่ย 

ท่ีจําเปOน 
ท่ีไม�

จําเปOน 
(บาท/ป2) (บาท/ป2) 

แม�สอด 27,477 78,968 32,667 69,391 15,403 13,864 131,325 45,695 

สามเงา 8,258 21,748 25,398 66,304 16,559 11,710 119,971 45,554 

เมืองตาก 23,390 71,498 23,542 72,956 18,834 16,339 131,671 43,075 

บ�านตาก 10,334 30,056 24,343 65,740 19,727 12,443 122,253 42,034 

วังเจ�า 6,434 23,057 45,610 62,008 17,577 23,934 149,128 41,614 

พบพระ 10,973 35,529 47,078 48,275 13,142 21,009 129,505 39,997 

อุ�มผาง 5,744 21,416 52,566 34,221 11,982 20,933 119,702 32,105 

แม�ระมาด 12,942 39,490 19,091 44,258 6,230 3,886 73,465 24,077 

ท�าสองยาง 14,009 24,623 7,795 22,612 3,650 2,171 36,224 20,609 

ทุกพ้ืนท่ี 119,561 346,385 28,252 57,333 13,903 13,164 112,651 38,883 
 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, (ข�อมูลความจําเป9นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปf 2558)  
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6.2 การเกษตร  
 ด�านการเกษตร พบว�า พ้ืนท่ีการเกษตรของจังหวัดตากในปfการผลิต พ.ศ.2558 เพาะปลูก
ข�าวโพดเลี้ยงสัตว?มากท่ีสุด คิดเป9นร�อยละ 47.14 ของพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีปลูกพืชท่ีสําคัญ และมีมูลค�า
สูงสุดเท�ากับ 2,761 ล�านบาท โดยพืชท่ีมีการเพาะปลูกรองลงมา ได�แก� ข�าวนาปf มันสําปะหลัง ถ่ัวเขียว
ผิวมัน และอ�อยโรงงาน ตามลําดับ รายละเอียดมูลค�าพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ พ้ืนท่ีเพาะปลูก ปริมาณ
ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต�อไร� ปfการผลิต พ.ศ.2558 ตามตารางท่ี 26 
 

ตารางท่ี 26  ผลผลิตสินค�าเกษตรท่ีสําคัญของจังหวัดตาก 
 

อันดับ ชนิดพืช มูลค�าพืชเศรษฐกจิ พ้ืนท่ีเพาะปลูก ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย 

ท่ี   ท่ีสําคัญ (ไร�) (ตัน) (ตัน/ไร�) 

    (ล�านบาท)       

1 ข�าวโพดเลีย้งสัตว? 2,761 626,329 460,329 732 

2 ข�าวนาปf 947 193,927 100,972 521.59 

3 พริกข้ึหนูสวน 852 16,879 37,651 2,445.03 

4 มันสําปะหลัง 454 157,092 227,481 3,314 

5 อ�อยโรงงาน 203 27,233 203,356 15,061 

6 ลําไย 149 17,963 5,319 987.76 

7 มันฝรั่ง 129 5,451 13,062 2,398.08 

8 กระเทียมหัว 118 4,402 3,122 775.36 

9 กะหล่ําปล ี 95 7,413 21,140 3,047.06 

10 กล�วยไข� 45 2,730 3,805 1,622.18 

11 มะม�วง 31 3,080 4,060 1,337.39 

12 มะละกอ 23 1,342 2,106 2,578.13 

13 ส�มโอ 20 457 2,109 1,240.82 

14 ผักกาดขาวปล ี 10 1,307 1,646 1,273.01 

15 ส�มเขียวหวาน 8 195 342 2,477.14 

16 น�อยหน�า 4 658 221 908.2 

18 ถ่ัวเขียวผิวมัน 3 113,335 133 170 

19 ผักกาดเขียวปล ี 1 82 282 3,572.15 

20 ถ่ัวลิสง 1 245 56 228.78 
 

ท่ีมา : สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก, ธันวาคม 2558 
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6.3 การประมง 
การประมงจังหวัดตาก เป9นการประมงน้ําจืดตามแหล�งน้ําธรรมชาติ เช�น แม�น้ําป*ง แม�น้ําวัง 

และอ�างเก็บน้ําเข่ือนภูมิพล รวมท้ังแหล�งน้ําท่ีสร�างข้ึนเอง 
 

ตารางท่ี 27  ข�อมูลด�านประมงจังหวัดตาก  
 

อําเภอ 

  
แบ�งตามประเภทการเล้ียง ฟาร>มท่ีผ�าน 

จํานวน 
 

บ�อเล้ียงสัตว>น้ํา กระชัง การรับรองมาตรฐาน 

เกษตรกร พ้ืนท่ี เกษตรกร จํานวน พ้ืนท่ี เกษตรกร จํานวน พ้ืนท่ี GAP Safety 

         
Level 

(ราย) (ไร�) (ราย) (บ�อ) (ไร�) (ราย) (กระชัง) (ไร�) (ราย) (ราย) 

เมืองตาก 2,440 2,315.85 2,425 3,076 2,314.27 15 249 1.58 5 62 

บ�านตาก 995 820.84 980 1,452 820.31 15 95 0.53 8 28 

สามเงา 1,029 1,538.75 1,029 1,572 1,538.75 - - - - 48 

แม�ระมาด 526 459.02 526 640 459.02 - - - - - 

ท�าสองยาง 4 3.50 4 8 3.5 - - - - - 

แม�สอด 1,158 963.82 1,158 1,158 963.82 - - - - 134 

พบพระ 213 115.55 213 243 115.55 - - - - - 

อุ�มผาง 58 36.75 58 67 36.75 - - - - - 

วังเจ�า 936 926.42 913 1,243 924.67 23 161 1.75 - 115 

รวม 7,359 7,180.50 7,306 9,459 7,176.64 53 505 3.86 13 387 

 

ท่ีมา : สํานักงานประมงจังหวัดตาก, มกราคม 2559 
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 6.4 การปศุสัตว> 
 การเลี้ยงสัตว?ในจังหวัดตากส�วนใหญ�เลี้ยงไว�ใช�งานและเพ่ือบริโภคภายในจังหวัด การเลี้ยงใน
เชิงพาณิชย?ยังน�อยไม�แพร�หลายนัก สัตว?เลี้ยงท่ีใช�ในการบริโภคบางส�วนต�องนําเข�าจากจังหวัดใกล�เคียง 
สัตว?ท่ีนิยมเลี้ยงกันมากได�แก�  ไก�  โคเนื้อ  สุกร เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเอ้ืออํานวย 
 

ตารางท่ี 28  ข�อมูลด�านปศุสัตว?ของจังหวัดตาก  

 

อําเภอ 

เกษตรกร พท.ปลูกหญ�า พท.ทุ�งหญ�า 
ไก� โคเน้ือ สุกร เปOด กระบือ โคนม แพะ แกะ 

ผู�เลี้ยงสัตว> พืชอาหารสัตว> สาธารณะ 

(ครัวเรือน) (ไร�) (ไร�) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ตัว) 

เมืองตาก 5,273 10,259.25 7,346.0 190,593 31,565 10,130 1,399 116 - 6 9 

บ�านตาก 847 5,689.50 7,055.0 43,409 17,340 1,414 87 91 2 12 - 

สามเงา 2,439 1,630.0 390 61,980 13,206 1,833 77 167 - 206 10 

แม�ระมาด 2,207 190.25 - 33,691 6,553 3,793 972 1,365 - 927 5 

ท�าสองยาง 2,507 - - 45,283 4,548 6,871 5,777 3,632 - 1,300 - 

แม�สอด 5,918 2,682.0 - 132,711 6,992 7,254 3,596 764 4 404 27 

พบพระ 3,084 17,985.50 - 69,047 5,789 11,386 4,146 190 3 1,139 68 

อุ�มผาง 1,163 55.0 - 24,314 6,934 4,643 1,111 3,897 - 784 - 

วังเจ�า 682 17.0 - 18,702 208 473 65 - - 55 - 

รวม 24,120 38,508.50 14,791.00 619,730 93,135 47,797 17,230 10,222 9 4,833 119 

 

ท่ีมา : สํานักงานปศุสัตว?จังหวัดตาก, 31 ธันวาคม 2557 
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6.5 การท�องเท่ียว 
จํานวนนักท�องเท่ียวชาวไทยและชาวต�างชาติ ในปf 2559 คาดว�าจะมีจํานวน 1,780,776 คน 

(โดยมีช�วงคาดการณ?อยู�ท่ี 1,762,951 - 1,811,251 ลดลงจากท่ีได�คาดการณ?ไว�เดิม ณ เดือนมิถุนายน 
2559 ท่ีคาดว�าจะมีนักท�องเท่ียวจํานวน 1,808,376 คน) เพ่ิมข้ึนจากปfก�อนท่ีมีนักท�องเท่ียวจํานวน 
1,725,001 คน เนื่องจากจังหวัดตากมีแหล�งท�องเท่ียวท่ีหลากหลายและเป9นจุดเชื่อมโยง AEC       
อีกท้ังหน�วยงานในจังหวัดตากท้ังภาครัฐและเอกชนได�มีการประชาสัมพันธ?ให�นักท�องเท่ียวทราบถึง 
ข�อมูลการท�องเท่ียวอย�างต�อเนื่อง ในปf 2559 มีข�อมูลนักท�องเท่ียวมาท�องเท่ียวลงแพเข่ือนภูมิพล   
เป9นจํานวนมาก และตามแหล�งท�องเท่ียวต�างๆ วัดพระบรมธาตุบ�านตาก ตลาดริมเมย และตามอุทยาน
แห�งชาติก็ได�รับความนิยมเป9นอย�างมาก เช�นกัน ส�วนปf 2560 คาดว�าจะมีนักท�องเท่ียวจํานวน 
1,857,943 คน (โดยมีช�วงคาดการณ?อยู�ท่ีจํานวน 1,834,199 - 1,869,814 คน) เพ่ิมข้ึน       
จากปfก�อนหน�า โดยยังคงเน�นการประชาสัมพันธ?แหล�งท�องเท่ียวท่ีมีจุดขายเป9นความสวยงามและความ
อุดมสมบูรณ?ตามธรรมชาติ 

 

ภาพท่ี 1 แสดงแผนภูมิจํานวนนักท�องเท่ียวท่ีเข�ามาท�องเท่ียวในจังหวัดตาก ต้ังแต�ปf 2551 - 2559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ท่ีมา : สํานักงานท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดตาก, รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดตาก กันยายน 2559  
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6.6 การอุตสาหกรรม 
 จังหวัดตาก มีโรงงานอุตสาหกรรม ณ ปf พ.ศ. 2558 จํานวน ท้ังหมด 690 แห�ง เพ่ิมข้ึนจาก
ปf 2556 จํานวน 21 แห�ง และลดลงจากปf 2557 จํานวน 2 แห�ง จําแนกตามอําเภอ ดังตารางท่ี 29 
 

ตารางท่ี 29  จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดตาก 

 

อําเภอ 
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม 

ป2 พ.ศ. 2556 ป2 พ.ศ.  2557 ป2 พ.ศ. 2558  

เมืองตาก 142 145 142 

บ�านตาก 32 31 30 

สามเงา 17 16 16 

แม�สอด 359 372 383 

แม�ระมาด 23 27 22 

ท�าสองยาง 18 19 13 

พบพระ 28 33 35 

อุ�มผาง 10 10 11 

วังเจ�า 40 39 38 

รวมท้ังจังหวัด 669 692 690 

 

ท่ีมา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, 1 กุมภาพันธ? 2559 
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6.7 การพาณิชย>และกลุ�มอาชีพ 
1) การค�าชายแดน 
จังหวัดตากมีจุดผ�านแดนถาวร และมีช�องทางอนุมัติทําการค�า 1 ช�องทางคือ จุดผ�านแดน

ถาวรแม�สอด – เมียวดี ตําบลท�าสายลวด อําเภอแม�สอด จังหวัดตาก มีตลาดการค�าท่ีสําคัญคือ         
ตลาดริมเมย นอกจากนี้มีคลังสินค�าชั่วคราวซ่ึงได�รับอนุญาตจากด�านศุลกากรจํานวน  14  คลัง ต้ังอยู�ท่ี
บ�านห�วยม�วง บ�านวังตะเคียน และบ�านท�าอาจ ตําบลท�าสายลวด อําเภอแม�สอด จํานวน 13 คลัง       
และบ�านวังผา ตําบลแม�จะเรา  อําเภอแม�ระมาด จํานวน 1 คลัง ดังตารางท่ี 30 

 

ตารางท่ี 30  มูลค�าสินค�าส�งออกและนําเข�าของจังหวัดตาก ระหว�างปfงบประมาณ 2556 – 2559 
 

เดือน 

ป2งบประมาณ / มูลค�าสินค�า (หน�วย : ล�านบาท) 

มูลค�าสินค�าส�งออก มูลค�าสินค�านําเข�า 

2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559 

ตุลาคม 3,693.34 4,137.10 5,505.19 7,327.99 140.938 234.782 411.687 230.518 

พฤศจิกายน 3,401.05 4,226.78 5,399.74 6,312.87 192.747 286.717 493.06 195.497 

ธันวาคม 3,364.85 4,245.13 5,595.97 6,822.79 225.574 336.879 427.152 295.446 

มกราคม 3,038.22 4,395.88 5,238.28 6,276.15 301.441 329.647 293.47 293.47 

กุมภาพันธ? 3,121.87 4,304.77 5,171.33 6,270.58 257.821 330.082 342.186 343.189 

มีนาคม 4,121.63 5,223.37 6,177.60 
 

286.887 349.179 283.501 
 

เมษายน 3,036.40 4,307.10 4,464.61 
 

189.523 272.126 212.627 
 

พฤษภาคม 3,840.78 5,408.54 6,271.67 
 

289.091 247.681 260.546 
 

มิถุนายน 3,375.75 4,741.94 4,901.73 
 

164.961 219.045 297.662 
 

กรกฎาคม 2,986.30 4,424.03 4,593.44 
 

152.919 237.418 299.171 
 

สิงหาคม 3,571.20 5,286.39 5,376.05 
 

116.755 298.569 310.884 
 

กันยายน 3,912.60 5,256.33 5,544.47 
 

172.07 376.895 441.608 
 

รวม 41,464.00 55,957.36 64,240.06 33,010.37 2,510.39 3,519.02 4,073.55 1,475.11 

 

ท่ีมา : ด�านศุลกากรแม�สอด, กุมภาพันธ? 2559 
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2) กลุ�มผู�ผลิต ผู�ประกอบการ ผลิตภัณฑ>ชุมชน OTOP 
จังหวัดตากได�ดําเนินการลงทะเบียนผู�ผลิต/ผู�ประกอบการ OTOP ปf พ.ศ.2557 มีผู�ผลิต/

ผู�ประกอบการ OTOP เข�าร�วมลงทะเบียนฯ ประกอบด�วย กลุ�มผู�ผลิตชุมชน 209 ราย ผู�ผลิตชุมชน    
ท่ีเป9นเจ�าของรายเดียว 177 ราย และ SMEs 4 ราย รวม 347 ราย แยกเป9นรายอําเภอ  

 

ตารางท่ี 31 แสดงผลการลงทะเบียน ผู�ผลิต ผู�ประกอบ ผลิตภัณฑ>ชุมชน OTOP จังหวัดตาก 
 

อําเภอ กลุ�มผู�ผลิตชมุชน 
ผู�ผลิตชุมชนท่ีเปOน
เจ�าของรายเดียว 

SMEs รวมท้ังสิ้น 

เมืองตาก 23 50 1 74 

บ�านตาก 29 15 1 45 

สามเงา 13 10 0 23 

แม�ระมาด 42 5 0 47 

ท�าสองยาง 29 4 0 33 

แม�สอด 24 58 1 83 

พบพระ 16 29 1 46 

อุ�มผาง 19 2 0 21 

วังเจ�า 14 4 0 18 

รวมท้ังสิ้น 209 177 4 390 

 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, 2559 (รายงานข�อมูลผู�ผลิต ผู�ประกอบการ OTOP ปf ๒๕๕๗) 

ตารางท่ี 32  สุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ?ไทยของจังหวัดตาก (แยกประเภทผลิตภัณฑ?) 
 

ประเภทผลิตภัณฑ> 
ระดับ    
5 ดาว 

ระดับ    
4 ดาว 

ระดับ     
3 ดาว 

ระดับ    
2 ดาว 

ระดับ    
1 ดาว 

รวม 

อาหาร 5 7 6 6 2 26 

เครื่องดื่ม 0 5 1 1 0 7 

ผ�า เครื่องแต�งกาย 9 46 24 2 0 81 

ของใช� ของตกแต�ง ของท่ีระลึก 1 4 12 23 3 43 

สมุนไพรท่ีไม�ใช�อาหาร 1 0 2 0 0 3 

รวม 16 62 45 32 5 160 

 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, 2559 
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ตารางท่ี 33  จํานวนสินค�า OTOP ตามประเภทผลิตภัณฑ?จังหวัดตาก (แยกประเภทผลิตภัณฑ?) 
 

อําเภอ 

ประเภท/จํานวนผลิตภัณฑ> 

อาหาร เครื่องด่ืม 
ผ�า/ 

เครื่องแต�ง
กาย 

ของใช�/ สมุนไพร 

รวม ของตกแต�ง/ ท่ีไม�ใช� 

ของท่ีระลึก อาหาร 

เมืองตาก 97 4 35 73 11 220 

บ�านตาก 28 2 5 27 0 62 

สามเงา 35 11 5 8 13 72 

แม�ระมาด 22 6 13 42 4 87 

ท�าสองยาง 4 2 14 12 3 35 

แม�สอด 13 2 237 17 9 278 

พบพระ 21 4 38 52 2 117 

อุ�มผาง 11 13 13 17 2 56 

วังเจ�า 9 0 8 7 7 31 

รวมท้ังสิ้น 204 44 368 255 51 958 

 

ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, 2559 (รายงานข�อมูลผู�ผลิต ผู�ประกอบการ OTOP ปf ๒๕๕๗) 
 

6.8 แรงงาน 
 

ตารางท่ี 34  แสดงอัตราการมีส�วนร�วมในกําลังแรงงานของจังหวัดตาก 
 

รายการ 
ห�วงไตรมาส / ป2 พ.ศ. 

4/2557 1/2558 2/2558 3/2558 4/2558 

กําลังแรงงานในจังหวัด 261,916 269,131 261,500 270,999 267,646 

ประชากรท่ีมีอาย ุ15 ปfข้ึนไปในจังหวัด 390,402 390,287 390,190 390,169 390,087 

อัตราการมีส�วนร�วมในกําลังแรงงานของจังหวัด 67.09 68.96 67.02 69.46 68.61 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดตาก, ธันวาคม 2558 
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ตารางท่ี 35  อัตราการจ�างงานจังหวัดใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัดตาก 
 

รายการ 
ห�วงไตรมาส / ป2 พ.ศ. 

4/2557 1/2558 2/2558 3/2558 4/2558 

จํานวนผู�ทํางานในภาคเกษตรของจังหวัด 123,032 106,554 119,714 128,468 120,271 

จํานวนผู�ทํางานนอกภาคเกษตรของจังหวัด 135,558 155,143 139,290 138,115 145,960 

จํานวนผู�มีงานทําในจังหวัด 258,590 261,697 259,004 266,583 266,231 

อัตราการมีงานทําในภาคเกษตรของจังหวัด 47.58 40.72 46.22 48.19 45.18 

อัตราการมีงานทํานอกภาคเกษตรของจังหวัด 52.42 59.28 53.78 51.81 54.82 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดตาก, ธันวาคม 2558 
 

ตารางท่ี 36  อัตราการจ�างงงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดตาก 
 

รายการ 
ห�วงไตรมาส / ป2 พ.ศ. 

4/2557 1/2558 2/2558 3/2558 4/2558 

ผู�มีงานทําในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด 18,251 23,849 18,516 19,569 23,956 

จํานวนผู�มีงานทําในจังหวัด 258,590 261,697 259,004 266,583 266,231 

อัตราการมีงานทําในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด 7.06 9.11 7.15 7.34 9.00 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดตาก, ธันวาคม 2558 
 

ตารางท่ี 37  อัตราการว�างงานจังหวัดตาก 
 

รายการ 
ห�วงไตรมาส / ป2 พ.ศ. 

4/2557 1/2558 2/2558 3/2558 4/2558 

ผู�ว�างงานจังหวัด 2,241 3,342 475 3,413 1,415 

กําลังแรงงานในจังหวัด 261,916 269,131 261,500 270,999 267,646 

อัตราการว�างงานในจังหวัด 0.86 1.24 0.18 1.26 0.53 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดตาก, ธันวาคม 2558 
 
แรงงานต�างด�าว สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ท่ีได�รายงานตัวตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 

3 มีนาคม 2558 ระหว�างวันท่ี 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2558 มีจํานวน 65,730 คน ทํางานใน
สถานประกอบการ ๑,๗๙๒ แห�ง   
ท่ีมา : สํานักงานแรงงานจังหวัดตาก, สิงหาคม 2558 
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

 8.1 การนับถือศาสนา 
 ประชากรส�วนใหญ�ของจังหวัดตากนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 454,451 คน คิดเป9นร�อยละ 
84 รองลงมาคือ ศาสนาคริสต? จํานวน 51,234 คน คิดเป9นร�อยละ 9.47 ศาสนาอิสลาม จํานวน 
35,167 คน คิดเป9นร�อยละ 6.5 และศาสนาอ่ืนๆ (ซิกส? ฮินดู และอ่ืนๆ) จํานวน 162 คน คิดเป9นร�อยละ 
0.03 ตามลําดับ   
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดตาก, ธันวาคม 2558 (จํานวนประชากร ณ เดือนกันยายน 2558) 
 

8.2 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 จังหวัดตาก มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเล�นพ้ืนเมืองท่ีสําคัญท่ีนิยม
ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต�โบราณจนถึงปEจจุบัน แยกเป9นรายอําเภอ ดังตารางท่ี 30 

 

ตารางท่ี 38  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญของจังหวัดตาก 
 
 

อําเภอ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญ 

เมืองตาก ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง, ประเพณีงานตากสินมหาราชานุสรณ? 

 
และกาชาดจังหวัดตาก, ประเพณลีอยกระทง, ประเพณสีงกรานต?, ประเพณีแห�เทียนพรรษา 

 
และถวายผ�าอาบนํ้าฝน, ประเพณตีานก�วยสลาก, ประเพณีกินวอ, ประเพณีปfใหม�ม�ง/มูเซอ/ลีซอ 

 
ประเพณีวันสงกรานต? “ถนนข�าวแคบ”หาดทรายทอง, ประเพณีทําบุญตักบาตร  

 
(ข�าวสารอาหารแห�ง) วันข้ึนปfใหม� 

บ�านตาก ประเพณีข้ึนธาตุเดือน 9, ประเพณีกินฮ�าว, ประเพณีลอยกระทงและแข�งเรือพายพ้ืนบ�าน, 

 
ประเพณีสงกรานต?, ประเพณีแห�เทียนพรรษาและถวายผ�าอาบนํ้าฝน, ประเพณีตานก�วยสลาก, 

 
ประเพณีปfใหม�ม�ง,พิธีบวงสรวงพ�อขุนรามคําแหงมหาราช 

สามเงา ประเพณีข้ึนธาตุเดือน 5, ประเพณีข้ึนธาตุแก�งสร�อย, ประเพณลีอยกระทง, ประเพณีเพ็งเดือนยี ่

 
จ่ีข�าวหลาม, ประเพณีสงกรานต?, ประเพณีแข�งบ้ังไฟ (บ�านสองแคว, บ�านแม�ระวาน 

 
ตําบลยกกระบัตร), ประเพณีแห�เทียนพรรษาและถวายผ�าอาบนํ้าฝน, ประเพณีตานก�วยสลาก, 

 
ประเพณีข้ึนธาตุเดือนแปดเป9ง, พิธีบูชานํ้า 

วังเจ�า ประเพณีสงกรานต?, ประเพณลีอยกระทง, ประเพณีแห�เทียนพรรษาและถวายผ�าอาบนํ้าฝน, 

 
ประเพณีบุญบ้ังไฟ, ประเพณีปfใหม�ม�ง 
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ตารางท่ี 38  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญของจังหวัดตาก (ต�อ) 
 

อําเภอ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญ 

แม�สอด ประเพณีลอยกระทง, ประเพณสีงกรานต?แม�สอด – เมียวด,ี ประเพณีงานบวงสรวงเจ�าพ�อพะวอ, 

 
ประเพณีแล�อุป�ะตะก�า (ตักบาตรถวายข�าวพระพุทธ), ประเพณีแห�เทียนพรรษาและถวายผ�าอาบ 

 
นํ้าฝน, ประเพณตีานก�วยสลาก, ประเพณีข้ึนธาตุดอยดินจ่ี, ประเพณข้ึีนธาตุผาแดง, ประเพณีถือ 

 
ศีลอดวันเมาลดิ, ประเพณีปอยส�างลอง (บวชลูกแก�ว) , ประเพณีปfใหม�ม�ง, ประเพณีปfใหม�มูเซอ, 

 
ประเพณีสรงนํ้าธาต,ุงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผ�า 

แม�ระมาด ประเพณีสงกรานต?, ประเพณลีอยกระทง, ประเพณีตานก�วยสลาก, ประเพณีแห�เทียนพรรษาและ 

 
ถวายผ�าอาบนํ้าฝน, ประเพณสีืบชะตา,ประเพณีปfใหม�กะเหรี่ยง,ประเพณีข้ึนธาตุ ประเพณีแห�ไม� 

 
คํ้าสะหร ีและสืบชะตาหลวง,ประเพณีตานต�อด, ประเพณีก้ีจือลาขุ 

พบพระ ประเพณีสงกรานต?, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีแห�เทียนพรรษาและถวายผ�าอาบนํ้าฝน, 

 
ประเพณีเพ็งเดือนยี่จี่ข�าวหลาม, ประเพณีตานก�วยสลาก, ประเพณีปfใหม�ม�ง, ประเพณีปfใหม�ลีซอ 

 
,ประเพณีปfใหม�ปากะญอ,ประเพณีปfใหม�เย�า,งานวันเกษตรพบพระ 

ท�าสองยาง ประเพณีสงกรานต?, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีแห�เทียนพรรษาและถวายผ�าอาบนํ้าฝน, 

 
ประเพณีสรงนํ้าพระธาตุห�วยลึก, ประเพณีปfใหม�กะเหรี่ยง, ประเพณีเท่ียวถํ้าแม�อุสุ,  

 
ประเพณีถือศีลลาขุ (ก้ีจือลาขุ) 

อุ�มผาง ประเพณีสงกรานต?, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีแห�เทียนพรรษาและถวายผ�าอาบนํ้าฝน, 

 
ประเพณีแผ�นดินดอยลอยฟUา, ประเพณีผูกข�อมือถือศีลลาขุ, ประเพณีปfใหม�กะเหรี่ยง, 

 
ประเพณีถือศีลลาขุ(ก้ีจือลาขุ) ,งานแผ�นดินดอยลอยฟUา 

 

ท่ีมา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก, 2559 
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9. ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 

 9.1 น้ํา 
จังหวัดตากมีลุ�มน้ําหลักครอบคลุม 5 ลุ�มน้ํา ได�แก� ลุ�มน้ําวัง ลุ�มน้ําป*ง ลุ�มน้ําสาละวิน         

ลุ�มน้ําแม�กลอง และลุ�มน้ํายม ดังนี้ 
1) ลุ�มน้ําวัง 
เป9นลุ�มน้ําท่ีเริ่มจากตอนใต� อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง     

และจังหวัดตาก รวมพ้ืนท่ีลุ�มน้ํา 10,793.57 ตารางกิโลเมตร ความยาว 460 กิโลเมตร  
2) ลุ�มน้ําป*ง 

 เป9นลุ�มน้ําท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม� ลําพูน ตาก กําแพงเพชร และนครสวรรค?    รวม
พ้ืนท่ีลุ�มน้ํา 34,856 ตารางกิโลเมตร ความยาว 740 กิโลเมตร  

3) ลุ�มน้ําสาละวิน 
 เป9นลุ�มน้ําท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดแม�ฮ�องสอน จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม� รวมพ้ืนท่ี 
ลุ�มน้ําท่ีอยู�ในประเทศไทย 19,105.33 ตารางกิโลเมตร  

4) ลุ�มน้ําแม�กลอง 
 เป9นลุ�มน้ําท่ีมีต�นน้ําลําธารอยู�ในจังหวัดตาก เขตอําเภออุ�มผาง  

5) ลุ�มน้ํายม 
 เป9นลุ�มน้ําท่ีอยู�ในท�องท่ีจังหวัดสุโขทัย มีลุ�มน้ําสาขาบางส�วนอยู�ในเขตจังหวัดตาก คือ      ลุ�ม
น้ําแม�รําพัน พ้ืนท่ีส�วนใหญ�อยู�ในจังหวัดสุโขทัย มีพ้ืนท่ีครอบคลุมจังหวัดตากบางส�วนของ     ตําบลโปAง
แดง และตําบลวังประจบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 
 
 
ท่ีมา : โครงการชลประทานจังหวัดตาก, 30 พฤษภาคม 2559 
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 9.2 ป/าไม� 
 ปAาไม�โดยส�วนใหญ�ของจังหวัดตากมีความหนาแน�นในบริเวณท่ีเป9นพ้ืนท่ีสูง โดยในพ้ืนท่ี    
ด�านตะวันตกของจังหวัดมีบางส�วนท่ีเป9นพ้ืนท่ีสูง ซ่ึงคิดเป9นร�อยละ 72.05 พ้ืนท่ีไม�ใช�ปAาคิดเป9นร�อยละ 
27.95 สังคมพืชโดยส�วนใหญ�มีท้ังปAาผลัดใบและปAาไม�ผลัดใบ โดยเป9นปAาผลัดใบท่ีมีสภาพปAาสมบูรณ?
ประมาณ และเป9นปAาไม�ผลัดใบสมบูรณ? ในบริเวณอําเภอท�าสองยาง อําเภอพบพระ และอําเภอแม�สอด 
มีลักษณะสังคมของพืชเป9นปAาดิบแล�งปกคลุมเป9นบริเวณกว�าง ซ่ึงปAาดิบแล�ง (Dry Evergreen) เป9นสังคม
พืชท่ีปรากฏอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะเป9นพ้ืนท่ีสูง โดยในส�วนของบางบริเวณจะมีพันธุ?ไม�ในสังคมพืชของ 
ปAาเบญจพรรณอยู�บ�างเล็กน�อย ซ่ึงปAาเบญจพรรณหรือปAาผสมผลัดใบ (Mixed Deciduous Forest) 
เป9นสังคมพืชท่ีปกคลุมพ้ืนท่ีลุ�มน้ําหลากหลายมากท่ีสุด มีท้ังปAาเบญจพรรณท่ีมีไม�สัก ปAาเบญจพรรณ    
ท่ีไม�มีไม�สัก บางแห�งมีไม�ไผ�ข้ึนปะปนหนาแน�นโดยเฉพาะไผ�ชนิด ไผ�ซางนวล พ้ืนท่ีปAาสงวนแห�งชาติ
ท�องท่ีจังหวัดตาก มีจํานวน 7,567,768 ไร�ปAาไม�ในจังหวัดตากเป9นปAาไม�ท่ีมีคุณค�าทางเศรษฐกิจ    
เป9นอย�างมากพ้ืนท่ีปAาไม�ครอบคลุมบริเวณกว�าร�อยละ 70 ของพ้ืนท่ีจังหวัด และหนาแน�นในพ้ืนท่ี
ทางด�านตะวันตกมีไม�มีค�าอยู�หลายชนิด เช�น ไม�สัก ไม�เต็งรัง ไม�มะค�า ไม�ตะแบก และไม�ตะเคียน 
ตลอดจนไม�เบญจพรรณอ่ืนๆ แต�ปAาไม�อันมีค�าเหล�านี้ได�ลดปริมาณลงเรื่อยๆ เนื่องจากการตัดไม�ทําลายปAา 
ท่ีมา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดตาก, 30 มีนาคม 2559   
        ข�อมูลสถิติกรมปAาไม�, 2557 
 

 9.3 ป/าชุมชน 
 จังหวัดตาก (สํานักจัดการทรัพยากรปAาไม�ท่ี 4 (ตาก) ปAาไม�จังหวัดตาก) ได�ส�งเสริมการจัดต้ัง
ปAาชุมชนในพ้ืนท่ีปAาสงวนแห�งชาติ และพ้ืนท่ีสาธารณะ ต้ังแต�ปf พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2555 จํานวน
ท้ังสิ้นประมาณ 250 หมู�บ�าน โดยมีวัตถุประสงค?เพ่ือส�งเสริมให�ชุมชนมีส�วนร�วมกับภาครัฐในการ
อนุรักษ? การฟLMนฟู และพัฒนาปAาไม� สร�างความเข�าใจให�แก�ชุมชนในการอนุรักษ? การใช�ประโยชน?จากปAา     
โดยปAาชุมชนท่ีจัดต้ังข้ึน ประชาชนสามารถใช�ประโยชน?จากผลผลิตของปAาได� เช�น สมุนไพร ของปAา เพ่ือ
ประโยชน?ในการดํารงชีวิต และสามารถใช�ผลผลิตท่ีมีการพัฒนาแปรรูปเพ่ือสร�างรายได�ให�แก�ชุมชน โดย
ชุมชนต�องมีส�วนร�วมในการวางแผน การปฏิบัติ การรับผิดชอบ และการติดตามประเมินผลในการ
ดําเนินงานด�านปAาชุมชน 
 

 9.4 ภูเขา 
 ลักษณะธรณีวิทยาของจังหวัดตาก พ้ืนท่ีทางตอนเหนือของจังหวัดเป9นทิวเขาสูง เกิดเป9นแนวยาว
กระจายตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป9นทิศทางเดียวกับรอยเลื่อนแม�เมย - วังเจ�า และเป9นรอยเลื่อน
มีพลังงานให�หินพ้ืนท่ีผุพังเป9นดินหนา พ้ืนท่ีทิวเขาสูง ประกอบด�วยหินแปร หินอัคนี และหินตะกอน  
หินแปรส�วนใหญ�ประกอบด�วยหินไนส? หินอัคนีส�วนใหญ�เป9นหินแกรนิต ซ่ึงกระจายครอบคลุมพ้ืนท่ี   
ส�วนใหญ�ทางตอนเหนือของจังหวัด หินภูเขาไฟและหินตะกอนเจือเศษหินภูเขาไฟพบในพ้ืนท่ีอําเภอวังเจ�า 
และทางตอนเหนือส�วนท่ีติดต�อกับจังหวัดลําปางและสุโขทัย นอกจากนี้ยังพบหินไนส?และหินแกรนิต
บริเวณตอนเหนือฝากตะวันตกของทิวเขาสูง ท้ังในเขตอําเภอท�าสองยาง และอําเภอแม�ระมาด พบหิน
ตะกอนชนิดหินทราย ดินดาน และหินปูน ครอบคลุมพ้ืนท่ีภูเขาสูงด�านตะวันตก ต้ังแต�อําเภอท�าสองยาง
ต�อเนื่องไปทางใต�จรดอําเภออุ�มผาง 
ท่ีมา : สํานักงานสถิติจังหวัดตาก, 2554 
 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ส�วนท่ี 2 
สรุปผลการพฒันาท�องถ่ินตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน  

(พ.ศ.2557 - 2559) 
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ส�วนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาท�องถ่ินตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน  

(พ.ศ.2557 - 2559) 
 

1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได� รับ และการเบิกจ�ายงบประมาณ           
ในป/งบประมาณ พ.ศ.2557 - 2559 
 

1.1 สรุปสถานการณ0การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ�ายงบประมาณ 
ตามท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดตากได�ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเพ่ือใช�

เป*นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป+ ซ่ึงมีลักษณะเป*นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดตาก ท่ีสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด และแผนพัฒนาระดับประเทศ ซ่ึงองค�การบริหารส�วนจังหวัด
ตากได�นําแผนพัฒนาสามป+มาเป*นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป+ งบประมาณรายจ�าย
เพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมท้ังเป*นการวางแนวทางเพ่ือให�การปฏิบัติให�บรรลุ
วัตถุประสงค�ตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว�ด�วย ท้ังนี้องค�การบริหารส�วนจังหวัดตากได�ดําเนินการ    
ต้ังงบประมาณในแผนพัฒนาสามป+และนําไปสู�การปฏิบัติ รายละเอียดดังตารางท่ี 1 – 2 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนโครงการท่ีนําไปปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร0การพัฒนา 

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ รวม 

ร�อยละ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 ทั้ง 3 ป/ 

ตามแผน นําไป ตามแผน นําไป ตามแผน นําไป ตามแผน นําไป 

สามป/ ปฏิบัติ สามป/ ปฏิบัติ สามป/ ปฏิบัติ สามป/ ปฏิบัติ 

1.ด�านส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ 14 14 13 13 15 15 42 42 100.00 

2.ด�านการท�องเท่ียวและกีฬา 29 29 29 26 41 39 99 93 93.94 

3.ด�านโครงสร�างพื้นฐาน 112 99 64 49 145 126 320 275 85.94 

4.ด�านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 17 17 17 16 21 20 55 53 96.36 

5.ด�านการศึกษา ศาสนา และ 31 31 28 28 36 36 95 95 100.00 

วัฒนธรรม 
         

6.ด�านการอนุรักษ� ฟFGนฟ ูพัฒนา 9 9 15 15 10 10 34 34 100.00 

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล�อม 
         

7.ด�านการบริหาร การเมือง 48 47 51 46 50 42 148 133 89.86 

และการมีส�วนร�วม 
         

รวม 260 246 217 193 318 288 793 725 91.42 
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนงบประมาณที่นําไปปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร0การพัฒนา 

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ รวมงบประมาณ 

ร�อยละ 
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 ทั้ง 3 ป/ 

ตามแผน นําไป  ตามแผน นําไป  ตามแผน นําไป  ตามแผน นําไป  

สามป/ ปฏิบัติ สามป/ ปฏิบัติ สามป/ ปฏิบัติ สามป/ ปฏิบัติ 

1.ด�านส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ 2,272,500 2,272,500 2,074,000 2,024,000 2,894,000 2,894,000 7,240,500 7,190,500 99.31 

2.ด�านการท�องเที่ยวและกีฬา 19,000,000 18,623,000 24,186,000 22,701,000 81,367,200 37,746,200 124,553,200 79,070,200 63.48 

3.ด�านโครงสร�างพื้นฐาน 153,430,000 99,426,000 87,260,500 67,278,770 216,704,612 193,810,800 457,395,112 360,515,570 78.82 

4.ด�านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 12,350,000 12,250,000 12,680,000 11,580,000 14,002,500 12,652,500 39,032,500 36,482,500 93.47 

5.ด�านการศึกษา ศาสนา และ 28,450,000 28,314,000 31,642,000 32,042,000 27,185,200 27,165,200 87,277,200 87,521,200 100.28 

วัฒนธรรม                   

6.ด�านการอนุรักษ� ฟFGนฟ ูพัฒนา   6,250,000 6,160,000 3,850,000 3,850,000 3,650,000 3,630,000 13,750,000 13,640,000 99.20 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม                   

7.ด�านการบริหาร การเมือง 46,721,100 30,389,800 24,716,100 22,996,100 59,247,700 25,985,400 130,684,900 79,371,300 60.73 

และการมีส�วนร�วม                   

รวม 268,473,600 197,435,300 186,408,600 162,471,870 405,051,212 303,884,100 859,933,412 663,791,270 77.19 
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 1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  

 1) การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
 องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ได�มีแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร�          
ท่ีแสดงการพัฒนาในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ท่ีสอดคล�องกับแผนพัฒนาจังหวัดตาก และได�ขับเคลื่อนยุทธศาสตร�
การพัฒนาในแต�ละด�านเพ่ือแก�ปIญหา ความต�องการของประชาชน ระหว�างป+ท่ีผ�านมา ในช�วงป+        
พ.ศ. 2557 - 2559 ได�นํายุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตากไปสู�การปฏิบัติ 
รายละเอียดดังตารางท่ี 3  
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ตารางที่ 3 แสดงผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในช�วงป+ พ.ศ. 2557 – 2559 
 

ยุทธศาสตร0การพัฒนา 

ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
ร�อยละของโครงการ/

งบประมาณ 

ป/งบประมาณ 2557 ป/งบประมาณ 2558 ป/งบประมาณ 2559 ป/งบประมาณ 2557 - 2559 ทั้งหมด (3 ป/) 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน จํานวน 

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

1. ด�านส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ 13.0 1,560,254.50 12 1,502,748.50 13 2,548,233.00 38.0 5,611,236.00 5.78 1.06 

2. ด�านการท�องเที่ยวและกีฬา 26.0 8,874,935.00 24 20,808,889.00 33.5 32,180,183.76 83.5 61,864,007.76 12.70 11.71 

3. ด�านโครงสร�างพื้นฐาน 98.0 64,242,992.26 48 61,828,668.85 119.5 172,471,538.15 265.5 298,543,199.26 40.38 56.51 

4. ด�านคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 14.0 7,650,855.00 12.5 10,665,494.00 19 11,726,199.00 45.5 30,042,548.00 6.92 5.69 

5. ด�านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 25.5 24,200,368.44 28 26,318,152.34 34 21,483,257.38 87.5 72,001,778.16 13.31 13.63 

6. ด�านการอนุรักษ� ฟFGนฟู พัฒนา ทรัพยากร 8.0 1,602,995.00 12 1,970,522.00 9 3,027,457.00 29.0 6,600,974.00 4.41 1.25 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม 
          

7. ด�านการบริหาร การเมือง และการมีส�วนร�วม 37.0 10,559,847.49 35 21,268,692.50 36.5 21,768,728.05 108.5 53,597,268.04 16.50 10.15 

รวม 221.5 118,692,247.69 171.5 144,363,167.19 264.5 265,205,596.34 657.5 528,261,011.22 100.00 100.00 
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2) การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
 ตามท่ีองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ได�ดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�การพัฒนา          
ในระหว�างป+ท่ีผ�านมาในช�วงป+ พ.ศ. 2557 - 2559 โดยได�นํายุทธศาสตร�การพัฒนาไปสู�การปฏิบัติ  
ส�งผลให�เกิดประโยชน�ต�อประชาชนในจังหวัดตากโดยรวม แยกเป*นรายยุทธศาสตร� รายละเอียดดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินเชิงคุณภาพ แยกเป*นรายยุทธศาสตร� 
 

ยุทธศาสตร0 ผลลัพธ0เชิงคุณภาพ 

1. ด�านส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ - การส�งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การเกษตรยั่งยืน และการส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ       
การลงทุน การค�าชายแดน และเศรษฐกิจพิเศษสู�ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําให�ประชาชนมีอาชีพและรายได�ท่ีเพ่ิมข้ึน 

2. ด�านการส�งเสริมการท�องเท่ียว     
และกีฬา 

- พัฒนาแหล�งท�องเท่ียว ส�งเสริมกิจกรรมการท�องเท่ียว และการ 
ประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียวในจังหวัดตาก เช�น ปรับปรุงภูมิทัศน�ริม 
น้ําปQง ก�อสร�างห�องน้ําสาธารณะบริเวณน้ําตกนางครวญ จุดชมวิวดอย
มูเซอ การจัดงานกระทงสายไหลประทีปพันดวง งานประจําป+ของ
จังหวัดตาก งานตากสินราชานุสรณ� ซ่ึงส�งผลให�ภาพรวมจังหวัดตาก    
มีนักท�องเท่ียวมาเท่ียวและรายได�จากการท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
- พัฒนาสนามกีฬา อบจ.ตาก และส�งเสริมการจัดกิจการการ   
แข�งขันกีฬา ส�งผลให�ประชาชนมีสุขภาพร�างกายท่ีแข็งแรงเพ่ิมข้ึน  

3. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน - ก�อสร�าง ซ�อมแซม ปรับปรุงถนน สะพาน วางท�อ ตลอดจนการติดต้ัง
ระบบไฟฟSาสาธารณะ ติดต้ังไฟฟSาโซล�าเซลล� และพัฒนาแหล�งน้ํา    
เพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร ส�งผลให�ประชาชนได�รับการ
สัญจรได�รวดเร็ว สะดวกและปลอดภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน ตลอดจนมีแหล�งน้ํา เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
อย�างเพียงพอ โดยเฉพาะประชาชนในถ่ินทุรกันดารมีความยากลําบาก
เนื่องจากปIญหาเส�นทางคมนาคม และพ้ืนท่ีห�างไกล 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สาธารณสุข 

- ส�งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต�อ/ไม�ติดต�อ การสร�างสุขภาพ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตให�กับประชาชนท่ัวไป เด็กเล็ก เยาวชน สตรี 
ผู�สูงอายุ ผู�ด�อยโอกาสได�รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ส�งผลให�
กลุ�มเปSาหมายมีความรู�ด�านการดูแลสุขภาวะท่ีดีข้ึน มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได�ให�กับครอบครัว และมีสถาบันครอบครัว 
ท่ีเข�มแข็ง เพ่ือนําไปสู�สังคมอย�างมีคุณภาพ 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินเชิงคุณภาพ แยกเป*นรายยุทธศาสตร�  (ต�อ) 
 

ยุทธศาสตร0 ผลลัพธ0เชิงคุณภาพ 

5. ด�านการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

- ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ เช�น การสนับสนุน 
สื่อการเรียนการสอนให�กับโรงเรียนในจังหวัดตาก  
- ส�งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด�านศาสนาและ วัฒนธรรม  
เช�น การให�ความรู�ด�านการปฏิบัติตามหลักศาสนา การจัดงานประเพณี
ในแต�ละท�องถ่ิน เพ่ือส�งผลให�ประชาชนในจังหวัดตากมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรู�ถึงระเบียบวินัย ความซ่ือสัตย�สุจริต และการมีจิต
สาธารณะ รู�ค�านิยมท่ีดีงามอันเป*นเอกลักษณ�ของวัฒนธรรมไทย และ
การดําเนินชีวิตท่ียังคง อนุรักษ�ไว�ซ่ึงภูมิปIญญาท�องถ่ิน ประเพณี และ
วัฒนธรรมดีงามของท�องถ่ินให�คงอยู�สืบไป 

6. ด�านการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล�อม 

- ด�านการอนุรักษ� ฟFGนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
เช�น การส�งเสริมกิจกรรมเก่ียวกับปVาชุมชน การสร�างฝาย การปลูก
ต�นไม�, การจัดการขยะ,  จัดอบรมให�ความรู� เป*นต�น  ส�งผลให�
ประชาชนได�รับความรู�และมีส�วนร�วมในการอนุรักษ�ฟFGนฟูปVาชุมชน
และการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติให�มีประสิทธิภาพอย�างยั่งยืน 
และลดปริมาณขยะต�อไป 

7. การพัฒนาด�านการบริหาร การเมือง 
และการมีส�วนร�วม 

- ด�านการพัฒนาการบริหาร เป*นการดําเนินการในเรื่องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให�บริการประชาชน เช�น 
การพัฒนาบุคลากร, จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ� การประชาสัมพันธ�องค�กร
การมีส�วนร�วมของประชาชนกับการบริหารงาน อบจ. ส�งผลให�ระบบ
บริหารงานของ อบจ.ตาก สามารถบริการสาธารณะให�กับประชาชน
ได�อย�างพึงพอใจ และเพ่ืออํานวยความสะดวกและบริการประชาชน
ได�อย�างอย�างท่ัวถึง 
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๒. ผลที่ได�รับจากการดําเนินงาน
 

๒.๑ ผลท่ีได�รับหรือ
จากการดําเนินการขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในป+งบประมาณ พ

พบว�า ผลการดําเนินงานตาม
พัฒนาจังหวัดตากในแต�ละยุทธศาสตร�
ยุทธศาสตร� พบว�า มีดําเนินการโครงการตามยุทธศาสตร�
จํานวน 265.5 โครงการ คิดเป*นร�อยละ 
การเมือง และการมีส�วนร�วม
ด�านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬา
คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข
ส�งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพ 
การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ

ท้ังนี้ การดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
ได�รับการบริการสาธารณะจากองค�
การปกครองส�วนท�องถ่ินกําหนด

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด�านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

13.31% 

ด�านการท�องเท่ียว 

และกีฬา 
12.70% 

ด�านคุณภาพชีวิต 
และสาธารณสุข 

6.92% 

ด�านส�งเสริมเศรษฐกจิ
และอาชีพ
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. 2561 – 2564) องค�การบริหารส$วนจังหวัดตาก    

สรุปผลการพัฒนาท	องถ่ินตามแผนพัฒนาท	องถ่ิน (พ.ศ. 2557 – 2559) 

ผลที่ได�รับจากการดําเนินงานในป/งบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

หรือผลท่ีสําคัญ   
การดําเนินการขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในป+งบประมาณ พ

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน ในช�วงระยะเวลา 3 ป+ พ.ศ.2557  
พัฒนาจังหวัดตากในแต�ละยุทธศาสตร�ท้ัง 7 ยุทธศาสตร� จํานวน 657.5 โครงการ 

มีดําเนินการโครงการตามยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน
คิดเป*นร�อยละ 40.38 รองลงมา ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหาร 

และการมีส�วนร�วม จํานวน 108.5 โครงการ คิดเป*นร�อยละ 16.50 
ด�านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 87.5 โครงการ คิดเป*นร�อยละ 13.31
การส�งเสริมการท�องเท่ียวและกีฬาจํานวน 83.5 โครงการ คิดเป*นร�อยละ 12.70 
คุณภาพชีวิตและสาธารณสุข จํานวน 45.5 โครงการ คิดเป*นร�อยละ 6.92 ยุทธศาสตร�

 จํานวน 38 โครงการ คิดเป*นร�อยละ 5.78 และยุทธศาสตร�การ
การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จํานวน 29 โครงการ คิดเป*นร�อยละ 

ท้ังนี้ การดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ส�งผลให�ประชาชน
สาธารณะจากองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ได�ตามมาตรฐา

การปกครองส�วนท�องถ่ินกําหนด 

แผนภูมิแสดง การดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร0

 

ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน
40.

ด�านการบริหาร การเมือง 

และการมีส�วนร�วม 
16.50% 

การศึกษา ศาสนา 

ส�งเสริมเศรษฐกจิ 
และอาชีพ 
5.78% 

ด�านการอนุรักษ0 ฟLMนฟู พัฒนา 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล�อม 
4.41% 

                  ส$วนท่ี 2 

หน�า 59 

2559 

การดําเนินการขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในป+งบประมาณ พ.ศ.2557 - 2559 
  - 2559 ได�ดําเนินการ

โครงการ เม่ือพิจารณาเป*นราย
การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานมากท่ีสุด  

การพัฒนาด�านการบริหาร 
 ยุทธศาสตร�การพัฒนา

13.31 ยุทธศาสตร�ด�าน      
0 ยุทธศาสตร�การพัฒนา

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
และยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน

คิดเป*นร�อยละ 4.41 ตามลําดับ   
ส�งผลให�ประชาชนในจังหวัดตาก 
ได�ตามมาตรฐานท่ีกรมส�งเสริม         

แผนภูมิแสดง การดําเนินโครงการตามยุทธศาสตร0 
 

ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

.38% 
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๒.๒ ผลกระทบ 
ผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในช�วงระยะเวลา 3 ป+ พ.ศ.2557 - 2559

ได�ดําเนินการทุกยุทธศาสตร� แต�ข�อจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีของจังหวัดตาก ซ่ึงองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก
ต�องรับผิดชอบท้ังจังหวัด โดยสภาพพ้ืนท่ีจังหวัดตากมีพ้ืนท่ีใหญ�เป*นอันดับท่ี 4 ของประเทศ โดยสภาพ
พ้ืนท่ี ถูกแบ�งออกเป*น 2 ส�วนใหญ�ๆ ปIญหาด�านคุณภาพชีวิตและคุณภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีห�างไกล
ทุรกันดารยังมีจํานวนมาก สภาพการคมนาคมขนส�งส�วนใหญ�เป*นปVาและภูเขา เป*นอุปสรรคต�อการขนส�ง
สินค�าและการสัญจรของประชาชน ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม กลุ�มชาติพันธุ�ในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีปVาท่ีถูก
บุกรุกทําลายทรัพยากรปVาไม�เพ่ือขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกของชาวไทยภูเขา ปIญหาความยากจน ทําให�    
การพัฒนาขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ยังดําเนินการได�ไม�ครอบคลุมท่ัวถึง และสัมฤทธิ์ผล      
ตามท่ีต�องการ เนื่องจากงบประมาณขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตากมีจํากัด และขาดการบูรณาการ
ร�วมกันในการพัฒนาท�องถ่ินในภาพรวม ส�งผลกระทบให�การพัฒนาในภาพรวมของในแต�ละป+ยังค�อยเป*น
ค�อยไป ยังไม�เห็นการเปลี่ยนแปลงต�อการพัฒนาในภาพรวมอย�างเป*นรูปธรรมเท�าท่ีควร 

  

๓. สรุปปOญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ�านมาและแนวทางการแก�ไข ป/งบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – 2560 
 

๓.๑ ปOญหาและอุปสรรค  
1) การจัดสรรงบประมาณให�สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเสนอโครงการเพ่ือแก�ไข

ปIญหาของประชาชนของแต�ละพ้ืนท่ี ในประเด็นการอบรม ศึกษาดูงาน ซ่ึงมีประจําทุกป+ และใช�
งบประมาณเป*นจํานวนมาก   แต�ผลลัพธ�ท่ีได�ยังไม�เห็นเป*นรูปธรรม  

2) โครงการส�วนใหญ�ท่ีได�จากประชาคม เป*นด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน แต�งบประมาณของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดตากมีจํากัด ไม�สามารถตอบสนองต�อความต�องการของประชาชนได�อย�าง
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

3) บางโครงการยังไม�มีความพร�อม ทําให�มีการยกเลิก เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนา 
4) ขาดการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือทราบถึงผลสําเร็จของโครงการ ว�าบรรลุตาม

วัตถุประสงค�ท่ีวางไว�หรือไม� อย�างไร รวมท้ังพบปIญหา อุปสรรคอะไร เพ่ือนํามาปรับปรุง แก�ไข หรือยกเลิก  
๓.2 แนวทางแก�ไข 
1) ปIญหาความต�องการของประชาชนกับนโยบายผู�บริหารควรเป*นทิศทางเดียวกัน และควร

นําข�อมูลพัฒนาท่ีได�จากมีการจัดเก็บข�อมูลอย�างเป*นระบบ และมีข�อมูลเพ่ือการพัฒนาอย�างรอบด�าน  
มาพิจารณาการกําหนดโครงการเพ่ือแก�ไขปIญหา และความต�องการของประชาชน 

2) ควรกําหนดโครงการท่ีเป*นปIญหาและความต�องการอย�างแท�จริงของประชาชนมาบรรจุใน
แผนพัฒนา เพ่ือแก�ไขปIญหาโดยใช�งบประมาณอย�างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน�สูงสุดต�อ
ประชาชน เกิดความคุ�มค�า และเป*นไปตามความต�องการของประชาชนอย�างแท�จริง 

3) องค�การบริหารส�วนจังหวัดควรมีการบูรณาการในการดําเนินโครงการและการแก�ไขปIญหา
ร�วมกับส�วนราชการท่ีดําเนินภารกิจหลัก เพ่ือตอบสนองต�อความต�องการของประชาชนและนโยบายของ
ภาครัฐ รวมท้ังต�องมีการกําหนดกรอบหรือขอบเขตภารกิจการดําเนินงานอย�างชัดเจนและเป*นรูปธรรม 

4) องค�การบริหารส�วนจังหวัดตากเสนอโครงการพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานขอรับการ
สนับสนุนจากส�วนกลาง เช�นกรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถ่ิน เป*นต�น  

5) ควรมีการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือนํามาปรับปรุง แก�ไข หรือยกเลิกโครงการ 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ส�วนท่ี 3 
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ส�วนท่ี 3 
ยุทธศาสตร�องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

 
1. ความสัมพันธ�ระหว�างแผนพัฒนาระดับมหภาพ   

 

1.1 แผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป) (2560 - 2579)  
 

 1) วิสัยทัศน� 
 

“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป4นประเทศพัฒนาแล6ว  
ด6วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 2) กรอบยุทธศาสตร�ชาติระยะ 20 ป) (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 

ยุทธศาสตร�ชาติท่ีจะใช�เป�นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ป&ต'อจากนี้ไป ประกอบด�วย   
๖ ยุทธศาสตร� ดังนี้  

๑. ยุทธศาสตร�ด6านความม่ันคง 
(1) เสริมสร�างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุข  
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร�รัปชั่น   

สร�างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  
(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร�อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ

ความม่ันคงชายแดนและชายฝ;<งทะเล  
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร'วมมือระหว'างประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธ�กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป?องกันและแก�ไขป;ญหาความม่ันคงรูปแบบใหม'  
(5) การพัฒนาเสริมสร�างศักยภาพการผนึกกําลังป?องกันประเทศ การรักษาความสงบ

เรียบร�อยภายในประเทศ สร�างความร'วมมือกับประเทศเพ่ือนบ�านและมิตรประเทศ  
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร�อมแห'งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ

ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม  
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวข�องจากแนวด่ิงสู'แนวระนาบมากข้ึน  
 

๒. ยุทธศาสตร�ด6านการสร6างความสามารถในการแข�งขัน  
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส'งเสริมการค�า การลงทุน พัฒนาสู'ชาติการค�า  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร�างฐานการผลิตเข�มแข็งยั่งยืน และส'งเสริม

เกษตรกรรายย'อยสู'เกษตรยั่งยืนเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม  
(3) การพัฒนาผู�ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู�ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู'สากล  
(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย�กลางความเจริญ  
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(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ด�านการขนส'ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา  

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร�างความเป�นหุ�นส'วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส'งเสริมให�ไทยเป�นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  

 

๓. ยุทธศาสตร�ด6านการพัฒนาและเสริมสร6างศักยภาพคน 
    (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช'วงชีวิต  

(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู�ให�มีคุณภาพเท'าเทียมและท่ัวถึง  
(3) ปลูกฝ;งระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค'านิยมท่ีพึงประสงค�  
(4) การสร�างเสริมให�คนมีสุขภาวะท่ีดี  
(5) การสร�างความอยู'ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
 

๔. ยุทธศาสตร�ด6านการสร6างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม 
    (1) สร�างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดล�อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต'อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สร�างความเข�มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข�มแข็งของชุมชน  
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให�เป�นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
 

๕. ยุทธศาสตร�ด6านการสร6างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป4นมิตรกับส่ิงแวดล6อม 
   (1) จัดระบบอนุรักษ� ฟOPนฟูและป?องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ  

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําให�มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ'มน้ํา เน�นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย'างบูรณาการ  

(3) การพัฒนาและใช�พลังงานท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม  
(5) การร'วมลดป;ญหาโลกร�อนและปรับตัวให�พร�อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช�เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร�และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล�อม  
 

๖. ยุทธศาสตร�ด6านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
(1) การปรับปรุงโครงสร�าง บทบาท ภารกิจของหน'วยงานภาครัฐ ให�มีขนาดท่ีเหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
(4) การต'อต�านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต'างๆ  
(6) ให�ทันสมัย เป�นธรรมและเป�นสากล  
(7) พัฒนาระบบการให�บริการประชาชนของหน'วยงานภาครัฐ  
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได�และรายจ'ายของภาครัฐ  
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับท่ี 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร�ชาติ 
ระยะยาว 20 ป& ในลักษณะของการถ'ายทอดยุทธศาสตร� ระยะยาวลงสู'การปฏิบัติในช'วงเวลา 5 ป&
ประกอบด�วย 10 ยุทธศาสตร� ดังนี้ 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย� 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การสร�างความเป�นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแข'งขันได�อย'างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาอย'างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การเสริมสร�างความม่ันคงแห'งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู'ความม่ังค่ัง    

และยั่งยืน  
ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป?องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ     

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส� 

ยุทธศาสตร�ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร�ท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร�ท่ี 10 ความร'วมมือระหว'างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

1) แผนพัฒนาภาคเหนือ 
พัฒนาภาคเหนือให�เป�นฐานเศรษฐกิจมูลค'าสูง โดยการพัฒนาการท'องเท่ียวและการบริการ

เชิงสร�างสรรค�และยกระดับเป�นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย�และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู'อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป ควบคู'กับการอนุรักษ�ทรัพยากรปXาไม�ให�มีความอุดมสมบูรณ� 

แนวทางการพัฒนาภาคเหนือ 
ท�องเท่ียว พัฒนาการท'องเท่ียวให�มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการต'อเนื่องกับการ

ท'องเท่ียวบริการสุขภาพและการศึกษาท่ีได�มาตรฐาน รวมท้ังผลิตภัณฑ�สร�างสรรค�ท่ีสร�างมูลค'าเพ่ิมสูง 
  - พัฒนากลุ'มท'องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ กลุ'มท'องเท่ียวอารยธรรมล�านนา และกลุ'มชาติพันธุ� กลุ'ม
ท'องเท่ียวมรดกโลก กลุ'มท'องเท่ียวเชิงธรรมชาติ 

- พัฒนายกระดับการท'องเท่ียวคุณภาพกลุ'มเป?าหมายเฉพาะ ในจังหวัดเชียงใหม' แม'ฮ'องสอน 
และน'าน 

- สนับสนุนเชียงใหม'ให�เป�นศูนย�กลางการผลิตและธุรกิจด�านอาหารและสินค�าเพ่ือสุขภาพ 
บริการทางการแพทย�และการศึกษา และผลิตภัณฑ�สร�างสรรค� 

เกษตร พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสร�างมูลค'าเพ่ิมภายใต�แนวคิดเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย� ควบคู'กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปให�มีความหลากหลาย
สอดคล�องกับความต�องการของตลาด 

- พัฒนาภาคเหนือตอนบนเป�นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย� ภาคเหนือตอนล'างเป�นฐานการ
ผลิตเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟาร�มเกษตรอัจฉริยะ 

- ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปในพ้ืนท่ีท่ีเป�นแหล'งผลิตสําคัญ 
- พัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค� และกําแพงเพชรให�เป�นแหล'งผลิตพลังงานทดแทน 
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สังคม พัฒนาระบบการดูแลผู�สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข�าสู'สังคมผู�สูงอายุของภาคเหนือ
ท่ีเร็วกว'าระดับประเทศ 10 ป& 

- ส'งเสริมการสร�างรายได�และการมีงานทําของผู�สูงอายุ 
- พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู�สูงอายุระยะยาว 
- สร�างความเข�มแข็งแก'สถาบันครอบครัวและชุมชน 
ทรัพยากรฯ ฟOPนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�คืนความอุดมสมบูรณ�สร�างความ

สมดุลแก'ระบบนิเวศ เพ่ือรองรับการ 
- ฟOPนฟูและอนุรักษ�ปXาต�นน้ําในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
- พัฒนาการบริหารจัดการน้ําอย'างเป�นระบบในลุ'มน้ําป\ง วัง ยม และ น'าน 
- สนับสนุนการบริหารจัดการแก�ไขป;ญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน และจังหวัดตาก 
 

2) แผนพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 1 แผน 4 ป) (พ.ศ.2561 – 2564) 
 

วิสัยทัศน�   “ศูนย�กลางการบริการส่ีแยกอินโดจีน” 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค�าเกษตรและสินค�า
ชุมชน 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2 พัฒนาเครือข'ายการค�า การลงทุน การบริการ โครงข'ายคมนาคมขนส'งสี่แยก
อินโดจีนและอาเซียน 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 พัฒนาการท'องเท่ียวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร� วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย'างยั่งยืน 

 

3) แผนพัฒนาจังหวัดตาก (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับปรับปรุง 
 

วิสัยทัศน�   “เมืองน�าอยู�  ประตูการค6าชายแดน” 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก�ไขป;ญหาความยากจน   
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม    

ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร    
 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การส'งเสริมการท'องเท่ียว สินค�า OTOP และการค�าชายแดน 

ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความม่ันคงชายแดนและความสงบ
เรียบร�อย 
 

 1.4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท6องถ่ินในเขตจังหวัดตาก 
 

 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 โครงสร�างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การวางแผน ส'งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและส'งเสริมการท'องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ส'งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การบริหารจัดการและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร�อย 
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2. ยุทธศาสตร�องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
 

 2.1 วิสัยทัศน� 
 

“อบจ.ตาก เป4นศูนย�กลางการพัฒนา โดยยึดหลักบริหารกิจการบ6านเมืองท่ีดี 
เพ่ือประโยชน�สุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก” 

 

 2.2 ยุทธศาสตร� 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านส'งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร�อย 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านส'งเสริมการท'องเท่ียวและกีฬา  
 ยุทธศาสตร�ท่ี 5 ด�านการบริหารจัดการและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
  

 2.3 เปMาประสงค� 
 1) มีเส�นทางคมนาคมท่ีได�มาตรฐาน 
 2) มีแหล'งน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตรอย'างเพียงพอ 
 3) อปท.ในจังหวัดตาก เข�าใจผังเมืองรวม/ผังชุมชน 
 4) สถานีขนส'งผู�โดยสารจังหวัดตากมีมาตรฐาน 
 5) ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินชีวิตและมีทักษะการประกอบอาชีพ
เพ่ิมข้ึน 
 6) ประชาชนมีสุขภาวะดีข้ึน 
 7) เยาวชน สตรี และผู�สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนสามารถพ่ึงตนเองได� 
 8) นักเรียน ประชาชน ได�รับการส'งเสริมด�านการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 9) มีการอนุรักษ�ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา ภูมิป;ญญาท�องถ่ิน คงอยู'ต'อไป 
 10) ประชาชนมีส'วนร'วมในการพัฒนาการเมือง และการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ิมข้ึน ผู�นําท�องท่ี 
ท�องถ่ินมีความรู�เพ่ือนําไปพัฒนาท�องถ่ิน 
 11) อบจ.ตาก มีการบริหารจัดการอย'างมีประสิทธิภาพและโปร'งใส 
 12) ประชาชน และเยาวชน ห'างไกลจากยาเสพติด 
 13) ประชาชนได�รับการช'วยเหลือ และได�รับความรู�ด�านการป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 14) นักท'องเท่ียวและรายได�จากการท'องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
 15) ประชาชนมีสุขภาพร'างกายแข็งแรง 
 16) ประชาชนมีจิตสํานึก และมีส'วนร'วมในการอนุรักษ� บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 
 17) ปริมาณขยะลดลง ของเสียอันตรายชุมชนมีการกําจัดได�ถูกหลักวิชาการ 
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 2.4 ตัวช้ีวัด 
 1) ร�อยละของถนนถ'ายโอนท่ีได�รับการพัฒนา 
 2) จํานวนเส�นทาง/แห'ง เพ่ิมข้ึน 
 3) จํานวนระยะทางท่ีเพ่ิมข้ึน 
 4) จํานวนแหล'งน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน 
 5) ร�อยละของจํานวน อปท.ในจังหวัดตาก ท่ีเข�าใจเรื่องผังเมืองรวม/ผังชุมชน 
 6) ร�อยละของระดับความพึงพอใจผู�มาใช�บริการ 
 7) จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 8) จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
    9) จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 10) จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
    11) จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 12) จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 13) ร�อยละของระดับความพึงพอใจประชาชนท่ีมีต'อ อบจ.ตาก 
 14) ผ'านเกณฑ�มาตรฐาน LPA 
 15) ร�อยละโครงการท่ีมีการประชาสัมพันธ� 
 16) จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 17) ร�อยละของผู�ได�รับการช'วยเหลือจากการร�องขอ 
 18) จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 19) ร�อยละของจํานวนนักท'องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 
 20) ร�อยละของรายได�จากการท'องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 
 21) จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 22) จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 23) ร�อยละของจํานวน อปท.ในจังหวัดตาก มีส'วนร'วมบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน 
 24) จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
 

 2.5 ค�าเปMาหมาย 
 1) 100% 
 2) ป&ละ 11 เส�นทาง/แห'ง 
 3) ป&ละ 500 กิโลเมตร 
 4) ป&ละ 6 แห'ง 
 5) 100% 
 6) เพ่ิมข้ึนป&ละ 5% 
 7) ป&ละ 10 กิจกรรม 
 8) ป&ละ 8 กิจกรรม 
 9) ป&ละ 12 กิจกรรม 
 10) ป&ละ 10 กิจกรรม 
 11) ป&ละ 22 กิจกรรม 
 12) ป&ละ 9 กิจกรรม 
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 13) เพ่ิมข้ึนป&ละ 5% 
 14) เพ่ิมข้ึนป&ละ 5% 
 15) 95% 
 16) ป&ละ 2 กิจกรรม 
 17) 70% 
 18) ป&ละ 5 กิจกรรม 
 19) เพ่ิมข้ึนป&ละ 5% 
 20) เพ่ิมข้ึนป&ละ 5% 
 21) ป&ละ 5 กิจกรรม 
 22) ป&ละ 5 กิจกรรม 
 23) 100% 
 24) ป&ละ 2 กิจกรรม 
 

 2.6 กลยุทธ� 
 1) ส'งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซ'อมแซม ถนน สะพาน ทางเท�า ระบายน้ํา ระบบไฟฟ?าสาธารณะ 
และติดต้ังไฟฟ?าโซล'าเซลล� 
 2) พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหล'งน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
 3) สนับสนุนการจัดทํา การปรับปรุง ผังเมืองรวม/ผังชุมชน และงานด�านวิชาการ 
 4) พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงานด�านขนส'ง 
 5) ส'งเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรยั่งยืน 
 6) ส'งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ การลงทุน การค�าชายแดน และเศรษฐกิจพิเศษสู'ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 7)  ส'งเสริม สนับสนุนการควบคุมโรคติดต'อ/ไม'ติดต'อ 
 8) ส'งเสริมสนับสนุนการสร�างสุขภาพของประชาชน 
 9) ส'งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี และผู�สูงอายุ 
 10) ส'งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ 
 11) ส'งเสริม สนับสนุน และทํานุบํารุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป;ญญาท�องถ่ิน 
 12) ส'งเสริมการมีส'วนร'วมด�านการเมือง การบริหารทุกภาคส'วน 
 13) การพัฒนาองค�กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู'สากล 
 14) ส'งเสริมและสนับสนุนการแก�ไขป;ญหายาเสพติด 
 15) ส'งเสริมการป?องกันบรรเทาสาธารณะภัย 
 16) พัฒนาและปรับปรุงแหล'งท'องเท่ียว การประชาสัมพันธ� และสิ่งอํานวยความสะดวกนักท'องเท่ียว 
 17) ส'งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการท'องเท่ียว 
 18) ส'งเสริมการพัฒนาสนามกีฬา และวัสดุอุปกรณ�กีฬาให�ได�มาตรฐาน 
 19) ส'งเสริมการฝhกอบรม ฝhกสอนกีฬา 
 20) ส'งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการแข'งขันกีฬาและนันทนาการ 
 21) อนุรักษ� ฟOPนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยการมีส'วนร'วมของชุมชน 
 22) ส'งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการขยะ น้ําเสีย และการใช�พลังงานทดแทน 
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 2.7 ผลผลิต/โครงการ 
 1) พัฒนา ปรับปรุง ซ'อมแซม ถนนถ'ายโอน 39 สายทาง 100% 
 2) ก'อสร�างถนน สะพาน ท'อเหลี่ยม ติดต้ังไฟฟ?าโซล'าเซลล� ถนนปลอดภัย รางระบายน้ํา 
จํานวน 44 เส�นทาง/แห'ง 
 3) ปรับปรุงซ'อมแซมถนนโดยใช�เครื่องจักรกล อบจ.ตาก 2,000 กิโลเมตร 
 4) ขุดสระ ขุดลอก แหล'งน้ํา ก'อสร�าง ปรับปรุงฝายน้ําล�น จํานวน 24 แห'ง 
 5) ฝhกอบรมให�ความรู� ผังเมืองรวม/ผังชุมชน และด�านวิชาการให�กับ อปท. ในจังหวัดตาก ท้ัง 
69 แห'ง 100% 
 6) ปรับปรุงสถานีขนส'งผู�โดยสารจังหวัดตาก ผู�มาใช�บริการมีระดับความพึงพอใจ 75% 
 7) ส'งเสริมสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส'งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะอาชีพ จํานวน 40 กิจกรรม 
 8) ส'งเสริมพัฒนาให�ความรู�ต'อการดูแลสุขภาพของประชาชน จํานวน 32 กิจกรรม 
 9) ส'งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน สตรี และผู�สูงอายุ จํานวน 48 กิจกรรม 
 10) สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน ฝhกอบรมด�านการศึกษา จํานวน 40 กิจกรรม 
 11) จัดกิจกรรม ฝhกอบรม เพ่ือส'งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ป;ญญาท�องถ่ิน จํานวน 88 กิจกรรม 
 12) ส'งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนมีส'วนร'วมในการพัฒนาท�องถ่ิน พัฒนาศักยภาพผู�นํา
ท�องท่ี ท�องถ่ิน องค�กร ประชาชน อปท. และทุกภาคส'วน ส'งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยให�กับ
ประชาชน จํานวน 36 กิจกรรม 
 13) พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ของ อบจ.ตาก ทุกด�าน ตามอํานาจหน�าท่ี ประชาชนมี
ระดับความพึงพอใจ 95% 
 14) พัฒนางานทุกด�านตามมาตรฐานตัวชี้วัด LPA ผ'านเกณฑ� 95% 
 15) ประชาสัมพันธ�โครงการท่ี อบจ.ตาก ดําเนินการ 95% 
 16) ให�ความรู�เรื่องการป?องกันและแก�ไขป;ญหายาเสพติด จํานวน 8 กิจกรรม 
 17) ช'วยเหลือผู�ประสบอุบัติเหตุ เจ็บ ปXวย และภัยต'างๆจากการร�องขอ 70% 
 18) ส'งเสริมให�ความรู�แก'ประชาชนด�านการป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20 
กิจกรรม 
 19) พัฒนา ปรับปรุงแหล'งท'องเท่ียว การประชาสัมพันธ� และพัฒนาตลาดด�านการท'องเท่ียว 
ส'งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการท'องเท่ียว จํานวนนักท'องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ป&ละ 5% รายได�จากการท'องเท่ียว
เพ่ิมข้ึน ป&ละ 5% 
 20) พัฒนาสนามกีฬา วัสดุ อุปกรณ� ให�ความรู�ด�านกีฬา จัดกิจกรรมส'งเสริมการแข'งขันกีฬา 
จํานวน 48 กิจกรรม 
 21) ส'งเสริมความตระหนักให�ประชาชนมีส'วนร'วมในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม ส'งเสริมสนับสนุนเครื่อข'ายในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม จํานวน 20 
กิจกรรม 
 22) จัดประชุม ฝhกอบรม การมีส'วนร'วมบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน และรณรงค�ลด
ขยะมูลฝอย ให�กับ อปท. ในจังหวัดตาก 100% จํานวน 8 กิจกรรม  
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 2.8 จุดยืนทางยุทธศาสตร� 
 องค�การบริหารส'วนจังหวัดตาก ให�ความสําคัญต'อการดําเนินการแก�ไขป;ญหาความเดือดร�อน 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟOPนฟู พัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร�างพ้ืนฐาน ซ่ึงถือเป�นภารกิจหลักขององค�กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ควบคู'กับการพัฒนาด�านสังคม 
เศรษฐกิจ สภาพแวดล�อมต'างๆ ท่ีเก่ียวข�องโดยตรงกับชีวิตความเป�นอยู'ของประชาชน โดยยึดหลักการมี
ส'วนร'วม ความสอดคล�องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต'างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห�
สภาพป;ญหา ความต�องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต'อการพัฒนา องค�การ
บริหารส'วนจังหวัดตากจึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร�การพัฒนาไว� 5 ประเด็นยุทธศาสตร� ดังนี้  
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 ด�านส'งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ด�านการบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร�อย 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ด�านส'งเสริมการท'องเท่ียวและกีฬา  
 ยุทธศาสตร�ท่ี 5 ด�านการบริหารจัดการและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 

 2.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร�ในภาพรวม 
 องค�การบริหารส'วนจังหวัดตาก มุ'งพัฒนาตามยุทธศาสตร�ในภาพรวม 5 ด�าน ได�แก'  
 1) ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  
 2) ด�านส'งเสริมคุณภาพชีวิต  
 3) ด�านการบริหารจัดการท่ีดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย  
 4) ด�านส'งเสริมการท'องเท่ียวและกีฬา  
 5) ด�านการบริหารจัดการและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 
3. การวิเคราะห�เพ่ือพัฒนาท6องถิ่น 
 

3.1 การวิเคราะห�กรอบการจัดทายุทธศาสตร�ขององค�กรปกครองส�วนท6องถ่ินและการประเมิน
สถานการณ�สภาพแวดล6อมภายนอกท่ีเก่ียวข6อง 
 

 ผลจากการวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ�การพัฒนาในป;จจุบันและโอกาส       
การพัฒนาในอนาคตขององค�การบริหารส'วนจังหวัดตาก (SWOT Analysis) 
 

 จุดแข็ง  (Strength-S)  
1) มีงบประมาณสามารถดําเนินการได�ทุกด�าน โดยปฏิบัติงานยึดกฎหมาย/ระเบียบฯ อย'าง

เคร'งครัด 
2) มีสายการบังคับบัญชา  มีการกําหนดหน�าท่ีในการมอบหมายงานท่ีชัดเจน และมีการ

ทํางานเป�นทีม 
3) มีความร'วมมือ และการประสานงานกับหน'วยงานอ่ืนในการพัฒนาท�องถ่ินได�เป�นอย'างดี 
4) นโยบายของผู�บริหารองค�การบริหารส'วนจังหวัดตากมีการพัฒนาทุกด�าน 
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5) มีการนําระบบ ICT มาใช�ในการปฏิบัติงานและการติดต'อสื่อสาร พร�อมเครื่องมือ อุปกรณ�
ท่ีใช�งานมีความทันสมัย 

6) มีเครื่องจักรกลท่ีใช�ในกรพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือแก�ไขป;ญหาและความต�องการของ
ประชาชน 
 

 จุดอ�อน  (Weakness-W) 
1) ขาดบุคลากรตามสายงานตามภารกิจหน�าท่ี 
2) ข้ันตอนการปฏิบัติงานมีหลายข้ันตอน ทําให�การปฏิบัติงานล'าช�าขาดประสิทธิภาพ 
3) งบประมาณมีจํากัดสําหรับพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีขนาดใหญ' ทําให�การพัฒนาไม'ท่ัวถึง 
4) ฐานข�อมูลเพ่ือการพัฒนายังไม'ชัดเจน 

 

 โอกาส  (Opportunity-O) 
1) กฎหมายกําหนดให�เลือกต้ังผู�บริหารท�องถ่ินโดยตรงจากประชาชน  
2) มีแหล'งท'องเท่ียว ประเพณีท่ีมีชื่อเสียงและเป�นเอกลักษณ�เฉพาะของจังหวัดตาก และมี

ความหลากหลายทางด�านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป;ญญาท�องถ่ิน 
3) เป�นพ้ืนท่ีชายแดนท่ีเอ้ือต'อการจัดต้ังเป�นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือติดต'อค�าขาย กระจาย

สินค�า และการเข�าสู'ประชาคมอาเซียนของไทยทําให�มีโอกาสในการผลิตสินค�าคุณภาพดี 
เพ่ือจําหน'ายในระดับภูมิภาค 

4) มีกฎหมายและระเบียบ เป\ดโอกาสให�ประชาชนมีส'วนในการพัฒนาท�องถ่ิน 
5) การเมืองท�องถ่ินมีความขัดแย�งน�อย 
6) มีพ้ืนท่ีปXาไม�รองรับการท'องเท่ียว 

 

 อุปสรรค  (Threat-T) 
1) กฎหมาย ระเบียบ ไม'เอ้ืออํานวยต'อการพัฒนา 
2) สถานการณ�ทางการเมืองของประเทศไม'ม่ันคง 
3) พ้ืนท่ีของจังหวัดตากบางส'วนเป�นพ้ืนท่ีชนบท ห'างไกล และชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง ทําให�การ

พัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐานไม'ท่ัวถึง 
4) ภาวะโลกร�อน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน 
5) กระแสโลกาภิวัตน�มีผลกระทบต'อสังคมวัฒนธรรม 
6) แนวทางการตรวจสอบของหน'วยตรวจสอบไม'ชัดเจน (การใช�ดุลยพินิจและการตีความ

กฎหมาย และหนังสือสั่งการ) 
7) การจัดเก็บรายได�ยังไม'ได�รับความร'วมมือจากภาคเอกชนเท'าท่ีควร ไม'มีแนวทางส'งเสริม

การจัดเก็บรายได� 
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3.2 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กร

ปกครองส�วนท6องถ่ิน 
 

โครงสร�างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�การบริหารส'วนจังหวัดตาก พ.ศ. 2561 - 2564 
 
 

ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป) 

ด�านการสร�างความ ด�านการพัฒนา ด�านการสร�าง ด�านการสร�างการ ด�านการปรับสมดุล 
สามารถในการ และเสริมสร�าง โอกาสความเสมอ เติบโตบนคุณภาพ และพัฒนาระบบ 

แข'งขัน ศักยภาพคน ภาคและเท'าเทียม ชีวิตท่ีเป�นมิตรกับ การบริหารจัดการ 

  
กันทางสังคม ส่ิงแวดล�อม ภาครัฐ 

 
 

แผนพัฒนา การเสริมสร�าง การสร�างความ การสร�างความ การเติบโตที่เป�น การบริหารจัดการใน การพัฒนา 

เศรษฐกิจ และพัฒนา เป�นธรรมลด เข�มแข็งทางเศรฐกิจ มิตรกับสิ่งแวดล�อม ภาครัฐ การป?องกัน โครงสร�างพ้ืนฐาน 

และสังคม ศักยภาพทุน ความเหลื่อมล้ํา และแข'งขันได�อย'าง เพ่ือการพัฒนา การทุจริตประพฤติ และระบบ 

แห�งชาติ มนุษย� ในสังคม ย่ังยืน อย'างย่ังยืน มิชอบและธรรมา โลจิสติกส� 

ฉบับท่ี 12 
 

 

 

 
ภิบาลในสังคมไทย 

 

 
 

ยุทธศาสตร� พัฒนากระบวนการผลิต  พัฒนาเครือข'ายการค�า พัฒนาการท'องเท่ียว บริหารจัดการ 

กลุ�มจังหวัด การบริหารจัดการ  การลงทุน การบริการ  เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร�  ทรัพยากรธรรมชาติ 

ภาคเหนือ การตลาดสินค�าเกษตร โครงข'ายคมนาคมขนส'ง วัฒนธรรม กีฬา และส่ิงแวดล�อม 

ตอนล�าง 1 และสินค�าชุมชน ส่ีแยกอนิโดจีนและอาเซียน และสุขภาพ  อย'างยั่งยืน 

 
 

ยุทธศาสตร�จังหวัดตาก 

การพัฒนาคุณภาพ การจัดการ การพัฒนา การส'งเสริมการ การบริหารจัดการ 
ชีวิตประชาชนและ ทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตภาพทาง ท'องเท่ียว สินค�า ภาครัฐ การรักษา 
แก�ไขป;ญหาความ และส่ิงแวดล�อม การเกษตร OTOP และ ความมั่นคงชายแดน 

ยากจนแข'งขัน 
  

การค�าชายแดน ความสงบเรียบร�อย 

 
 

    โครงสร�าง การวางแผน  ส'งเสริม การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร�การพัฒนา  พื้นฐาน ส'งเสริมการลงทุน คุณภาพชีวิต และอนุรักษ� ท่ีดีการจัดระเบียบ 

อปท. ในเขตจังหวัดตาก   พาณิชยกรรมและ   ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน/สังคม รักษา 

      การท'องเท่ียว   และส่ิงแวดล�อม ความสงบเรียบร�อย 

 
 

ยุทธศาสตร� อบจ.ตาก 

ด�านโครงสร�าง ด�านส'งเสริม ด�านการบริหารจัดการ ด�านส'งเสริม ด�านการบริหาร 
พื้นฐาน คุณภาพชีวิต ที่ดีการจัดระเบียบ การท'องเท่ียว จัดการและอนุรักษ� 

    ชุมชน/สังคมและรักษา และกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ความสงบเรียบร�อย   และส่ิงแวดล�อม 

 

 
มีต�อ 
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โครงสร�างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาองค�การบริหารส'วนจังหวัดตาก พ.ศ. 2561 - 2564 

 

ยุทธศาสตร�  

ด�านโครงสร�าง ด�านส'งเสริม ด�านการบริหารจัดการ ด�านส'งเสริม ด�านการบริหาร 
พื้นฐาน คุณภาพชีวิต ที่ดีการจัดระเบียบ การท'องเท่ียว จัดการและอนุรักษ� 

    ชุมชน/สังคมและรักษา และกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ความสงบเรียบร�อย   และส่ิงแวดล�อม 

 

เปMาประสงค� 
 

เป?าประสงค� 1 
 

เป?าประสงค� 5 
 

เป?าประสงค� 10 
 

เป?าประสงค� 14 
 

เป?าประสงค� 16 

 
เป?าประสงค� 2 

 
เป?าประสงค� 6 

 
เป?าประสงค� 11 

 
เป?าประสงค� 15 

 
เป?าประสงค� 17 

 
เป?าประสงค� 3 

 
เป?าประสงค� 7 

 
เป?าประสงค� 12 

 

 

 

 

 
เป?าประสงค� 4 

 
เป?าประสงค� 8 

 
เป?าประสงค� 13 

    
  

 

 
เป?าประสงค� 9 

 

 

    
 

กลยุทธ� 
 

กลยุทธ� 1 
 

กลยุทธ� 5 
 

กลยุทธ� 12 
 

กลยุทธ� 16 
 

กลยุทธ� 21 

 
กลยุทธ� 2 

 
กลยุทธ� 6 

 
กลยุทธ� 13 

 
กลยุทธ� 17 

 
กลยุทธ� 22 

 
กลยุทธ� 3 

 
กลยุทธ� 7 

 
กลยุทธ� 14 

 
กลยุทธ� 18 

 

 

 
กลยุทธ� 4 

 
กลยุทธ� 8 

 
กลยุทธ� 15 

 
กลยุทธ� 19 

  
  

 

 
กลยุทธ� 9 

 

 

 
กลยุทธ� 20 

  
    

กลยุทธ� 10 
   

 

  
    

กลยุทธ� 11 
      

 

แผนงาน 

  เคหะและชุมชน 
 

การศึกษา 
 

บริหารงานทั่วไป 
 

การศาสนา วัฒนธรรม 
 

เคหะและชุมชน 

  การพาณิชย� 
 

สร�างความเข�มแข็ง 
 

การรักษาความ 
 

และนันทนาการ 
 

การเกษตร 

  
 

 
ของชุมชน 

 
สงบภายใน 

 

 

 

 

    
การศาสนา วัฒนธรรม 

 
เคหะและชุมชน 

    

    
และนันทนาการ 

 
สร�างความเข�มแข็ง 

    

    
การเกษตร 

 
ของชุมชน 

    

    
งบกลาง 

 
งบกลาง 

    

 

ผลผลิต/
โครงการ 

 
ผลผลิต/โครงการ 1 

 
ผลผลิต/โครงการ 7 

 
ผลผลิต/โครงการ 12 

 
ผลผลิต/โครงการ 19 

 
ผลผลิต/โครงการ 21 

 
ผลผลิต/โครงการ 2 

 
ผลผลิต/โครงการ 8 

 
ผลผลิต/โครงการ 13 

 
ผลผลิต/โครงการ 20 

 
ผลผลิต/โครงการ 22 

 
ผลผลิต/โครงการ 3 

 
ผลผลิต/โครงการ 9 

 
ผลผลิต/โครงการ 14 

    

 
ผลผลิต/โครงการ 4 

 
ผลผลิต/โครงการ 10 

 
ผลผลิต/โครงการ 15 

    
  

ผลผลิต/โครงการ 5 
 

ผลผลิต/โครงการ 11 
 

ผลผลิต/โครงการ 16 
    

  
ผลผลิต/โครงการ 6 

   
ผลผลิต/โครงการ 17 

    
      

ผลผลิต/โครงการ 18 
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3.3 แผนผังยุทธศาสตร� (strategic map) 
 

วิสัยทัศน� 
“อบจ.ตาก เป4นศูนย�กลางการพัฒนา โดยยึดหลักบริหารกิจการบ6านเมืองท่ีดี 

เพ่ือประโยชน�สุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก” 

 

ยุทธศาสตร�  

ด�านโครงสร�าง ด�านส'งเสริม ด�านการบริหารจัดการ ด�านส'งเสริม ด�านการบริหาร 
พื้นฐาน คุณภาพชีวิต ที่ดีการจัดระเบียบ การท'องเท่ียว จัดการและอนุรักษ� 

    ชุมชน/สังคมและรักษา และกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ความสงบเรียบร�อย   และส่ิงแวดล�อม 

 

เปMาประสงค� 
 

เป?าประสงค� 1 
 

เป?าประสงค� 5 
 

เป?าประสงค� 10 
 

เป?าประสงค� 14 
 

เป?าประสงค� 16 

 
เป?าประสงค� 2 

 
เป?าประสงค� 6 

 
เป?าประสงค� 11 

 
เป?าประสงค� 15 

 
เป?าประสงค� 17 

 
เป?าประสงค� 3 

 
เป?าประสงค� 7 

 
เป?าประสงค� 12 

 

 

 

 

 
เป?าประสงค� 4 

 
เป?าประสงค� 8 

 
เป?าประสงค� 13 

    
  

 

 
เป?าประสงค� 9 

 

 

    
 

ค�าเปMาหมาย 
 

ค'าเป?าหมาย 1 
 

ค'าเป?าหมาย 7 
 

ค'าเป?าหมาย 12 
 

ค'าเป?าหมาย 19 
 

ค'าเป?าหมาย 22 

 
ค'าเป?าหมาย 2 

 
ค'าเป?าหมาย 8 

 
ค'าเป?าหมาย 13 

 
ค'าเป?าหมาย 20 

 
ค'าเป?าหมาย 23 

 
ค'าเป?าหมาย 3 

 
ค'าเป?าหมาย 9 

 
ค'าเป?าหมาย 14 

 
ค'าเป?าหมาย 21 

 
ค'าเป?าหมาย 24 

 
ค'าเป?าหมาย 4 

 
ค'าเป?าหมาย 10 

 
ค'าเป?าหมาย 15 

 

 

 

 

  
ค'าเป?าหมาย 5 

 
ค'าเป?าหมาย 11 

 
ค'าเป?าหมาย 16 

    
  

ค'าเป?าหมาย 6 
 

 

 
ค'าเป?าหมาย 17 

    
  

 

   
ค'าเป?าหมาย 18 

    
 

กลยุทธ� 
 

กลยุทธ� 1 
 

กลยุทธ� 5 
 

กลยุทธ� 12 
 

กลยุทธ� 16 
 

กลยุทธ� 21 

 
กลยุทธ� 2 

 
กลยุทธ� 6 

 
กลยุทธ� 13 

 
กลยุทธ� 17 

 
กลยุทธ� 22 

 
กลยุทธ� 3 

 
กลยุทธ� 7 

 
กลยุทธ� 14 

 
กลยุทธ� 18 

 

 

 
กลยุทธ� 4 

 
กลยุทธ� 8 

 
กลยุทธ� 15 

 
กลยุทธ� 19 

  
  

 

 
กลยุทธ� 9 

 

 

 
กลยุทธ� 20 

  
    

กลยุทธ� 10 
   

 

  
    

กลยุทธ� 11 
      

 

แผนงาน 

  เคหะและชุมชน 
 

การศึกษา 
 

บริหารงานทั่วไป 
 

การศาสนา วัฒนธรรม 
 

เคหะและชุมชน 

  การพาณิชย� 
 

สร�างความเข�มแข็ง 
 

การรักษาความ 
 

และนันทนาการ 
 

การเกษตร 

    
ของชุมชน 

 
สงบภายใน 

    
    

การศาสนา วัฒนธรรม 
 

เคหะและชุมชน 
    

    
และนันทนาการ 

 
สร�างความเข�มแข็ง 

    

    
การเกษตร 

 
ของชุมชน 

    

    
งบกลาง 

 
งบกลาง 

    

แบบ ยท. 02 



แผนพัฒนาท	องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561 – 2564) องค�การบริหารส$วนจังหวัดตาก                   ส$วนท่ี 3 
 

ยุทธศาสตร�องค�การบริหารส$วนจังหวัดตาก หน�า 74 
 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ส�วนท่ี 4 
การนําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�ไปสู�การปฏบิัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาท	องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561 – 2564) องค�การบริหารส$วนจังหวัดตาก                   ส$วนท่ี 4 
 

การนําแผนพัฒนาท	องถ่ินสี่ป�ไปสู$การปฏิบัติ หน�า 83 
 

ส�วนท่ี 4 
การนําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป�ไปสู�การปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตร%การพัฒนาและแผนงาน   
 

ท่ี ยุทธศาสตร% ด�าน แผนงาน 
หน�วยงาน หน�วยงาน 

รับผิดชอบ สนับสนุน 

1 ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 1. ด�านบริการชุมชน 1.1 แผนงานเคหะและ สํานักการช!าง 
 

  
และสังคม และชุมชน 

  

  
2. ด�านการดําเนินงานอ่ืน 2.1 แผนงานการพาณิชย' สํานักการช!าง 

 
2 ด�านคุณภาพชีวิต 1. ด�านบริการชุมชน 1.1 แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

 

  
และสังคม 1.2 แผนงานสร�างความ กองแผนฯ 

 

   
เข�มแข็งของชุมชน กองกิจการสภาฯ 

 

   
1.3 แผนงานการศาสนา กองการศึกษาฯ 

 

   
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

  

  
2. ด�านการเศรษฐกิจ 2.1 แผนงานการเกษตร กองแผนฯ 

 

  
3. ด�านการดําเนินงานอ่ืน 3.1 แผนงานงบกลาง กองกิจการสภาฯ 

 
3 ด�านการบริหารจัดการท่ีด ี 1. ด�านบริหารท่ัวไป 1.1 แผนงานบริหารงาน กองแผนฯ 

 

 
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

 
ท่ัวไป กองกิจการสภาฯ 

 

 
และการรักษาความสงบ 

  
กองการเจ�าหน�าท่ี 

 

 
เรียบร�อย 

  
สํานักปลดัฯ 

 

    
กองคลัง 

 

   
1.2 แผนงานการรักษา สํานักการช!าง 

 

   
ความสงบภายใน 

  

  
2. ด�านบริการชุมชนและ 2.1 แผนงานเคหะและ สํานักการช!าง 

 

  
สังคม ชุมชน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท	องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561 – 2564) องค�การบริหารส$วนจังหวัดตาก                   ส$วนท่ี 4 
 

การนําแผนพัฒนาท	องถ่ินสี่ป�ไปสู$การปฏิบัติ หน�า 84 
 

 

ท่ี ยุทธศาสตร% ด�าน แผนงาน 
หน�วยงาน หน�วยงาน 

รับผิดชอบ สนับสนุน 

   
2.2 แผนงานสร�างความ กองแผนฯ 

 

   
เข�มแข็งของชุมชน สํานักปลดัฯ 

 

    
กองกิจการสภาฯ 

 

  
3. ด�านการดําเนินงานอ่ืน 3.1 แผนงานงบกลาง กองกิจการสภาฯ 

 
4 ด�านส!งเสริมการท!องเท่ียว 1. ด�านบริการชุมชนและ 1.1 แผนงานการศาสนา กองแผนฯ 

 

 
และกีฬา สังคม วัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษาฯ 

 
5 ด�านการบริหารจัดการและ 1.ด�านบริการชุมชนและ 1.1 แผนงานเคหะและ กองแผนฯ 

 

 
อนุรักษ'ทรัพยากรธรรมชาต ิ สังคม ชุมชน 

  

 
และสิ่งแวดล�อม 2.ด�านการเศรษฐกิจ 2.1 แผนงานการเกษตร กองแผนฯ 

 

      
รวม 5 11 15 - - 

 
 
 
 
 
 



  

  

  

บัญชีโครงการพัฒนาท�องถิ่น 
 

 

 

แบบ ผ. 07 
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 



แบบ ผ. 07

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตร�ที่ 1  ด$านโครงสร$างพื้นฐาน

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 2 8,500,000 0 0 1 2,000,000 3 10,500,000

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 260 1,864,147,551 160 937,131,526 149 1,160,644,686 154 958,161,626 723 4,920,085,389

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 45 188,331,000 43 213,579,000 31 224,796,000 30 228,921,000 149 855,627,000

1.4 แผนงานการเกษตร 4 10,520,000 2 6,923,000 2 3,923,000 1 1,923,000 9 23,289,000

1.5 แผนงานการพาณิชย, 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 4 4,000,000

รวม 310 2,063,998,551 208 1,167,133,526 183 1,390,363,686 187 1,192,005,626 888 5,813,501,389

ยุทธศาสตร�ที่ 2  ด$านส0งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานการศึกษา 11 2,550,000 11 4,400,000 10 2,400,000 10 2,400,000 42 11,750,000

2.2 แผนงานสาธารณสุข 1 3,500,000 0 0 0 0 0 0 1 3,500,000

2.3 แผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 23 8,950,000 24 8,550,000 23 8,450,000 23 8,450,000 93 34,400,000

2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 27 15,790,000 25 13,740,000 25 13,740,000 25 13,740,000 102 57,010,000

2.5 แผนงานการเกษตร 7 1,274,000 5 1,100,000 6 1,200,000 6 1,100,000 24 4,674,000

2.6 แผนงานงบกลาง 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 4 4,000,000

รวม 70 33,064,000 66 28,790,000 65 26,790,000 65 26,690,000 266 115,334,000
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท$องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท$องถิ่นสี่ป; (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ยุทธศาสตร�

ป; 2561 ป; 2562 ป; 2563 รวม 4 ป;

องค�การบริหารส0วนจังหวัดตาก

ป; 2564



แบบ ผ. 07

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตร�ที่ 3  ด$านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบร$อย

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 30 38,096,000 30 7,396,000 32 10,196,000 31 6,600,000 123 62,288,000

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 6,600,000 6 6,600,000 6 6,600,000 6 6,600,000 24 26,400,000

3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 3 11,060,000 3 8,200,000 3 8,750,000 3 4,750,000 12 32,760,000

3.4 แผนงานสร0างความเข0มแข็งของชุมชน 13 4,750,000 12 3,100,000 12 3,100,000 12 3,100,000 49 14,050,000

3.5 แผนงานงบกลาง 1 380,000 1 400,000 1 420,000 1 460,000 4 1,660,000

รวม 53 60,886,000 52 25,696,000 54 29,066,000 53 21,510,000 212 137,158,000

ยุทธศาสตร�ที่ 4  ด$านส0งเสริมการท0องเที่ยวและกีฬา 

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 24 49,598,000 17 8,350,000 17 7,950,000 18 29,598,000 76 95,496,000

รวม 24 49,598,000 17 8,350,000 17 7,950,000 18 29,598,000 76 95,496,000

ยุทธศาสตร�ที่ 5  ด$านการบริหารจัดการและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล$อม

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 4 15,500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 10 17,000,000

5.3 แผนงานการเกษตร 5 3,300,000 5 3,300,000 5 3,300,000 5 3,300,000 20 13,200,000

รวม 10 18,900,000 8 3,900,000 8 3,900,000 8 3,900,000 34 30,600,000

รวมทั้งสิ้น 467 2,226,446,551 351 1,233,869,526 327 1,458,069,686 331 1,273,703,626 1,476 6,192,089,389
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ยุทธศาสตร�

ป; 2561 ป; 2562 ป; 2563 รวม 4 ป;ป; 2564



 

 

 

แบบ ผ. 01 
สําหรับ องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 

 

 

 

1. ยุทธศาสตร�ด�านโครงสร�างพืน้ฐาน 
  

  

  

  

  

  



แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    - - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:900,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ตะเคียนด วน - บ.สบยม หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.วังเจ า จ.ตาก 11,200 ตร.ม.

N 1848607  E 520737

2 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 6.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:1,967,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.หนองปรือ - บ.วังเจ า หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

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

N 1858661  E 515405
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ยุทธศาสตร�จังหวัดตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก3ไขป:ญหาความยากจน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท3องถิ่นสี่ป=  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
สําหรับ องค�กรปกครองส�วนท3องถิ่นดําเนินการ

องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 1. โครงสร3างพื้นฐาน         
 1. ยุทธศาสตร�ด3านโครงสร3างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.00 ม.  -  -  - 2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 1.000 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0003 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ลานขวาง - บ.น้ํารึม อ.เมือง จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

N 1863960  E 516129 5,000 ตร.ม.

4 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.50 ม. 2,000,000    2,000,000    3,500,000    3,500,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:1,980,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบปGาแฝก  หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก 27,500 ตร.ม.

N 1866892  E 521969

5 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 6.00 ม.  -  -  - 2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 0.800 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0005  ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ตลุกกลางทุ�ง - บ.พุสะแก อ.เมือง จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

N 1863275  E 523644 4,800 ตร.ม.

6 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.50 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.บ�อไม หว า - บ.ตลุกกลางทุ�ง   หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก 16,500 ตร.ม.

N 1866895  E 520841
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    4,000,000    4,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:1,950,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทางเข าบ านน้ําดิบ อ.เมือง จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

N 1875378  E 514128 30,400 ตร.ม.

8 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,500,000    3,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:1,992,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.สระทอง - บ.สามไร� หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก 23,040 ตร.ม.

N 1880104  E 519302

9 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.50 ม.  - 2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม�บอน - บ.ตะฝ3Iงสูง อ.บ านตาก จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

N 1891652  E 508505 13,750 ตร.ม.

10 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 6.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 3.310 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (2560:1,940,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ยางโองน้ํา - บ.วังหวาย หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

(อ.บ านตาก - อ.สามเงา) จ.ตาก 19,860 ตร.ม.

N 1897442  E 510956
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,500,000    3,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 2.880 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0011 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (2560:1,998,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.วังหวาย - บ.ยางโองน้ํา หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

(อ.สามเงา - อ.บ านตาก) จ.ตาก 23,040 ตร.ม.

N 1900723  E 511082

12 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    1,000,000    1,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 1.200 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0012 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (2560:1,975,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.วังหวาย - บ านสามเงา  หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.สามเงา จ.ตาก 9,600 ตร.ม.

N 1900579  E 509692

13 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 10,000,000   4,000,000    5,000,000    5,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:1,995,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ดงลาน - บ.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

N 1910289  E 514813 60,768 ตร.ม.

14 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.50 ม. 4,000,000    4,000,000    4,000,000    4,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:1,922,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.วังไคร  - บ.สองแคว อ.สามเงา จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

N 1904227  E 507596 42,234.50 ตร.ม.
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    4,800,000    4,800,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 4.233 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0015 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (2560:1,984,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.มอเกอร5ยาง - บ.ยะพอ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก 33,864 ตร.ม.

N 1808980.75  E 470299.57

16 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    5,900,000    5,900,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.เก ารวมไทย - บ.ทรัพย5เจริญ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก 39,440 ตร.ม.

N 1811828.01  E 472300.25

17 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    17,500,000   17,500,000   จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ อ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก 97,360 ตร.ม.

N 1814257.72  E 474162.41
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    12,700,000   12,700,000   จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 9.178 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0018 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (2560:1,891,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.คีรีน อย - บ.ทรัพย5อนันต5  หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก 73,424 ตร.ม.

N 1822699  E 474647.97

19 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.50 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 3.000 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (2560:1,941,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม�กุหลวง - บ.ผารู อ.แม�สอด จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

N 1837786  E 454598 16,500 ตร.ม.

20 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:1,900,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ใหม�แม�โกนเกน - บ.ห วยผักหละ  หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก 20,000 ตร.ม.

N 1858661  E 515405

21 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 6.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000    4,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:1,935,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม�กุ - บ.แม�ตาว อ.แม�สอด จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

N 1841296  E 457078 18,750 ตร.ม.
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    4,000,000    4,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 3.000 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0022 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (2560:1,933,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ห วยม�วง - บ.แม�ตาวสันโรงเรียน   หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก 24,000 ตร.ม.

N 1844297  E 448777

23 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000     - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 2.000 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. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม�กุใหม�ท�าซุง - บ.แม�ตาวกลาง หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก 16,000 ตร.ม.

N 1838952  E 453638

24 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    1,375,700    1,375,700    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 11.255 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. (2560:1,935,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม�ตาวริมเมย - บ.ปากห วยแม�ปะ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก 90,040 ตร.ม.

N 1846298  E 449155
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 6.00 ม.  -  - 2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 2.092 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0025 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ท�าอาจ อ.แม�สอด จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

N 1846806  E 448560 12,552 ตร.ม.

26 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.50 ม. 2,000,000    2,000,000     -  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 0.636 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0026 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.วังตะเคียน อ.แม�สอด จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

N 1847627  E 447562 3,498 ตร.ม.

27 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 6.00 ม. 2,000,000    2,000,000    3,560,000    3,560,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:1,989,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม�กึ๊ดสามท�า - บ.สันปGาไร� หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก 27,798 ตร.ม.

N 1860954  E 457084

28 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.50 ม. 2,000,000    2,000,000    6,525,000    6,525,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 7.750 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0028 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทางเข าบ านแม�ละเมา - บ.ปางส าน หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก   42,625 ตร.ม.

N 1854411  E 477537
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 7.00 ม. 10,000,000   2,000,000    5,800,000    5,800,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 5.523 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (2560:1,992,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ต นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�ระมาด จ.ตาก 38,661 ตร.ม.

N 1876233  E 451038

30 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 7.00 ม.  - 2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 0.715 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0030 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม�จะเราสองแคว - บ.สันปGาไร�    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�ระมาด จ.ตาก 5,005 ตร.ม.

N 1875735  E 456236

31 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 7.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 1.000 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0031 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม�ระมาดน อย - บ.สันปGาตึง หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�ระมาด จ.ตาก 7,000 ตร.ม.

N 1878035  E 450001
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 7.00 ม. 4,000,000    2,000,000    13,600,000   13,600,000   จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:1,995,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม�ระมาดน อย - บ.ทุ�งมะขามปMอม หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�ระมาด จ.ตาก 78,057 ตร.ม.

N 1882589  E 453317

33 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 4,000,000    2,000,000    1,800,000    1,800,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 7.140 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0033 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (2560:888,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ห วยกระโหลก - บ.แม�กึ๊ดใหม� หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด  จ.ตาก 57,120 ตร.ม.

N 1855968  E 450598

34 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.00 ม. - - 2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 2.000 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0034  ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.หนองมะเกลือ - บ.ไผ�สีซอ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก 10,000 ตร.ม.

N 1868065  E 525341
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

35 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.00 ม. - - - 600,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 0.300 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0035  ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เทศบาลเมืองตาก - ม.6 ต.วังหิน หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก 1,500 ตร.ม.

N 1863244  E 513958

36 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 6.00 - 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,640,000    - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 2.670 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0036  ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เทศบาลเมืองตาก - ม.1  ต.ไม งาม หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก 21,360 ตร.ม.

N 1866942  E 513014

37 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.00 ม.  - 2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 5.000 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0039 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ม.4 ต.ตากตก - ต.หนองบัวเหนือ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

(อ.บ านตาก - อ.เมืองตาก) จ.ตาก 25,000 ตร.ม.

N 1863930  E 516681
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

38 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 4.00 ม. 1,500,000     -  -  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต  พร อมติดตั้ง ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 0.400 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

ไฟฟMาแสงสว�าง สายหน าสํานักงาน ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ประมงตาก เชื่อม เขตเทศบาลเมืองตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก 1,600 ตร.ม.

39 ก�อสร างถนนผิวทางแอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต  - เพื่อให ราษฎรใช ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว าง 6.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ได รับประโยชน5มีถนนที่มั่นคง สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0037 และขนส�งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 2.690 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ก�อสร าง แข็งแรงได มาตรฐานในการใช งาน

บ.ลานขวาง - บ.เด�นมะขาม  ได รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.05 ม. (2560:1,984,000)

อ.เมือง จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า

N 1863930  E 516681 16,140 ตร.ม.

40 ก�อสร างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให ราษฎรใช ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว าง 6.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,800,000    2,800,000    จํานวนพื้นที่  - ได รับประโยชน5มีถนนที่มั่นคง สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0038  และขนส�งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 2.630 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ก�อสร าง แข็งแรงได มาตรฐานในการใช งาน

บ.แม�ตาวสันแปG - บ.ห วยม�วง  ได รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. (2560:890,000)

อ.แม�สอด จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า

N 1844298  E 452754 15,780 ตร.ม.

41 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  -  - 300,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0001 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.ตะเคียนด วน - บ.สบยม และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.วังเจ า จ.ตาก

N 1848607  E 520737

98

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

42 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000 500,000  -  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0002  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.หนองปรือปรือ - บ.วังเจ า และปลอดภัย จํานวน 2 แห�ง มากยิ่งขึ้น

(อ.เมือง - อ.วังเจ า) จ.ตาก

N 1858661  E 515405

43 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  - 500,000  -  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0003 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.ลานขวาง - บ.น้ํารึม และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

N 1863960  E 516129

44 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000  - 500,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0004  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบปGาแฝก  และปลอดภัย จํานวน 2 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

N 1866892  E 521969

45 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000  - 500,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตถ.ถ 1-0006 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.บ�อไม หว า - บ.ตลุกกลางทุ�ง   และปลอดภัย จํานวน 2 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

N 1866895  E 520841
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

46 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000 500,000 500,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0008  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.สระทอง - บ.สามไร�  และปลอดภัย จํานวน 3 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

N 1880104  E 519302

47 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000 500,000 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0009 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.แม�บอน - บ.ตะฝ3Iงสูง และปลอดภัย จํานวน 3 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.บ านตาก จ.ตาก

N 1891652  E 508505

48 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.ยางโองน้ํา - บ.วังหวาย และปลอดภัย จํานวน 4 แห�ง มากยิ่งขึ้น

(อ.บ านตาก - อ.สามเงา) จ.ตาก

N 1897442  E 510956

49 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  - 500,000 500,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0011 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.วังหวาย - บ.ยางโองน้ํา และปลอดภัย จํานวน 2 แห�ง มากยิ่งขึ้น

(อ.สามเงา - อ.บ านตาก) จ.ตาก

N 1900723  E 511082
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

50 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000  -  -  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0012  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.วังหวาย - บ.สามเงา  และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.สามเงา จ.ตาก

N 1900579  E 509692

51 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 210,000 210,000 210,000 210,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0013 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.ดงลาน - บ.วังหมัน และปลอดภัย จํานวน 4 แห�ง (2560:500,000) มากยิ่งขึ้น

อ.สามเงา จ.ตาก

N 1910289  E 514813

52 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 210,000 210,000 210,000 210,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0014  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.วังไคร  - บ.สองแคว และปลอดภัย จํานวน 4 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.สามเงา จ.ตาก

N 1904227  E 507596

53 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000 500,000 500,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0015 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.มอเกอร5ยาง - บ.ยะพอ และปลอดภัย จํานวน 3 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก

N 1808980.75  E 470299.57

101

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

54 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000 500,000 500,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0016  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.เก ารวมไทย - บ.ทรัพย5เจริญ และปลอดภัย จํานวน 3 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก

N 1811828.01  E 472300.25

55 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000 500,000 500,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0017  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ อ และปลอดภัย จํานวน 3 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก

N 1814257.72 E 474162.41

56 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000 500,000 500,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0018 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.คีรีน อย - บ.ทรัพย5อนันต5  และปลอดภัย จํานวน 3 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก

N 1822699  E 474647.97

57 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  - 300,000  -  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.แม�กุหลวง - บ.ผารู และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก

N 1837786  E 454598
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

58 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  - 200,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0020 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.ใหม�แม�โกนเกน - บ.ห วยผักหละ  และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก

N 1858661  E 515405

59 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  - 300,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0021  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.แม�กุ - บ.แม�ตาว และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก

N 1841296  E 457078

60 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  -  - 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0022  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.ห วยม�วง - บ.แม�ตาวสันโรงเรียน   และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก

N 1844297  E 448777

61 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  - 300,000  -  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0023 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.แม�กุใหม�ท�าซุง - บ.แม�ตาวกลาง และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก

N 1838952  E 453638
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62 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000  -  - 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0024  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.แม�ตาวริมเมย - บ.ปากห วยแม�ปะ และปลอดภัย จํานวน 2 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก

N 1846298  E 449155

63 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000  -  - 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0028 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

ทางเข าบ านแม�ละเมา - บ.ปางส าน และปลอดภัย จํานวน 2 แห�ง (2560:495,000) มากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก   

N  1854411  E  477537

64 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000  -  -  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.ต นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ  และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง (2560:500,000) มากยิ่งขึ้น

อ.แม�ระมาด จ.ตาก

N 1876233  E 451038

65 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  -  - 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0030 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.แม�จะเราสองแคว - บ.สันปGาไร�    และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�ระมาด จ.ตาก

N 1875735  E 456236
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66 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  - 500,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0031 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.แม�ระมาดน อย - บ.สันปGาตึง และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�ระมาด จ.ตาก

N 1878035  E 450001

67 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  - 500,000  -  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0032 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.แม�ระมาดน อย - บ านทุ�งมะขามปMอม และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�ระมาด จ.ตาก

N 1882589  E 453317

68 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  -  - 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0033 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.ห วยกระโหลก - บ.แม�กึ๊ดใหม� และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก

N 1855968  E 450598

69 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  -  - 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0034  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.หนองมะเกลือ - บ.ไผ�สีซอ และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

N 1868065  E 525341
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70 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  -  - 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0035  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

เทศบาลเมืองตาก - ม.6 ต.วังหิน และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

N 1863244  E 513958

71 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  - 500,000 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0036  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ต.ไม งาม และปลอดภัย จํานวน 2 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

N 1866942  E 513014

72 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  -  - 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0037 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.ลานขวาง - บ.เด�นมะขาม  และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

N 1863930  E 516681

73 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000  -  - 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0038  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.แม�ตาวสันแปG - บ.ห วยม�วง  และปลอดภัย จํานวน 2 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก

N 1844298  E 452754
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74 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000 500,000  -  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0039 ม.4 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

ต.ตากตก - ต.หนองบัวเหนือ และปลอดภัย จํานวน 2 แห�ง มากยิ่งขึ้น

(อ.บ านตาก - อ.เมืองตาก) จ.ตาก

N 1863930  E 516681

75 ปรับปรุงสะพานสมโภชกรุงรัตน  - เพื่อปรับปรุงสะพานที่ชํารุดให อยู�ใน  - ปรับปรุงสะพานสมโภชน5 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนแห�ง  - สะพานได รับการปรับปรุงให สํานักการช�าง

โกสินทร5 200 ปQ สภาพที่ใช งานได ดี กรุงรัตนโกสินทร5 200 ปQ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก อยู�ในสภาพที่ใช งานได ดี ผู ที่ใช 

จํานวน 1 แห�ง สะพานในการสัญจรไปมามีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

มากยิ่งขึ้น

76 ปรับปรุงซุ มเฉลิมพระเกียรติ  - เพื่อปรับปรุงซุ มเฉลิมพระเกียรติฯ  - ปรับปรุงซุ มเฉลิมพระเกียรติ 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนแห�ง  - ซุ มเฉลิมพระเกียรติฯ มีความ สํานักการช�าง

บริเวณหลังวัดพร าว ให มีความมั่นคงแข็งแรง บริเวณหลังวัดพร าว งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก มั่นคงแข็งแรง

อ.เมือง จ.ตาก จํานวน 1 แห�ง

77 ก�อสร างฝายน้ําล นห วยแม�ปะแหนะ  - เพื่อให ราษฎรมีน้ําใช ในการเกษตกรรม  - ก�อสร างฝายน้ําล น ความสูง 1,000,000  -  -  - จํานวนแห�ง  - เพิ่มผลผลิตให ประชาชนที่อยู� สํานักการช�าง

ม.8 ต.สมอโคน อ.บ านตาก เชื่อม เลี้ยงสัตว5 การประมง เป�นที่ระบายน้ํา 1.00 ม. ความกว าง 19.50 ม. งบ อบจ.ตาก ในพื้นที่โครงการฯ มีน้ําใช 

ต.ไม งาม อ.เมือง จ.ตาก ในช�วงฤดูน้ําปGาไหลหลาก ปMองกันน้ํา ความยาว 20.25 ม. ในการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว5

เอ�อล นตลิ่ง และลดป3ญหาภัยแล ง จํานวน 1 แห�ง และลดป3ญหาภัยแล ง

78 พัฒนาด านโครงสร างพื้นฐาน  - เพื่อให ราษฎรในพื้นที่ มีโครงสร างพื้นฐาน  - พื้นที่ในเขตจังหวัดตาก 20,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 จํานวนพื้นที่  - เพิ่มประสิทธิภาพ ชีวิตความ สํานักการช�าง

ภายในเขตพื้นที่จังหวัดตาก อํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ดําเนินการ เป�นอยู�ของประชาชนในพื้นที่

โดยใช เครื่องจักรกล อบจ.ตาก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน แล วเสร็จ จังหวัดตาก ให มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

พร อมมีน้ําใช ในการอุปโภค บริโภค 

ลดป3ญหาภัยแล ง และอุทกภัย
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

79 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ5  - เพื่อให  อปท. มีความรู  ความเข าใจ  - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท. 400,000  -  -  - จํานวนผู เข าร�วม  - บุคลากรของ อปท. มีความรู สํานักการช�าง

เผยแพร�ความรู เรื่อง การบังคับใช ในเรื่องกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด และหน�วยงานที่เกี่ยวข องในพื้นที่ งบ อบจ.ตาก ฝVกอบรมไม�น อย ความเข าใจ เกี่ยวกับผังเมือง สนง.โยธาธิการ

กฎกระทรวงผังเมืองรวม จังหวัดตาก จังหวัดตาก จํานวน 200 คน (2560:400,000) กว�าร อยละ 80 ในลักษณะต�างๆ และผังเมือง

ของเปMาหมาย จังหวัดตาก

80 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา  - เพื่อให  อปท. ที่อยู�ในพื้นที่ในการ  - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.  - 600,000  -  - จํานวนผู เข าร�วม  - บุคลากรของ อปท. มีความรู สํานักการช�าง

ดูงานด านผังเมือง เรื่องการจัดทํา จัดทําผังชุมชน มีความรู  ความเข าใจ และหน�วยงานที่เกี่ยวข องในพื้นที่ งบ อบจ.ตาก ฝVกอบรมไม�น อย ความเข าใจ ในการบังคับใช สนง.โยธาธิการ

ผังชุมชน เรื่องกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ จังหวัดตาก จํานวน 100 คน กว�าร อยละ 80 ผังชุมชน และผังเมือง

ต�างๆ ของเปMาหมาย จังหวัดตาก

81 โครงการอบรมสัมมนาการบังคับใช  - เพื่อให  อปท. มีความรู  ความเข าใจ  - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.  - 400,000  -  - จํานวนผู เข าร�วม  - บุคลากรของ อปท. มีความรู สํานักการช�าง

ผังเมืองรวม จังหวัดตาก ในกฎกระทรวงที่มีการบังคับใช และหน�วยงานที่เกี่ยวข องในพื้นที่ งบ อบจ.ตาก ฝVกอบรมไม�น อย ความเข าใจ ในการบังคับใช สนง.โยธาธิการ

ผังเมืองรวมจังหวัดตาก จังหวัดตาก จํานวน 200 คน กว�าร อยละ 80 ผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมือง

ของเปMาหมาย จังหวัดตาก

82 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา  - เพื่อให  อปท. ได ทราบถึงการนํา  - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.  -  - 400,000  - จํานวนผู เข าร�วม  - บุคลากรของ อปท. สามารถ สํานักการช�าง

ดูงานด านผังเมือง เรื่องการสํารวจ เทคโนโลยีมาประยุกต5ใช กับการจัดทํา และหน�วยงานที่เกี่ยวข องในพื้นที่ งบ อบจ.ตาก ฝVกอบรมไม�น อย ทราบถึงข อมูลเบื้องต นของพื้นที่ สนง.โยธาธิการ

ข อมูลเพื่อการจัดทําผังเมือง ผังเมือง จังหวัดตาก จํานวน 50 คน กว�าร อยละ 80 ที่รับผิดชอบได และผังเมือง

ของเปMาหมาย จังหวัดตาก

83 โครงการอบรมสัมมนาและแลกเปลี่ยน  - เพื่อให  อปท. ได ตระหนักถึงการใช  - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.  -  - 300,000  - จํานวนผู เข าร�วม  - บุคลากรของ อปท. มีความรู สํานักการช�าง

เรียนรู ด านผังเมือง เรื่อง อปท. กับการ พื้นที่ในการจัดทําผังเมืองแต�ละประเภท และหน�วยงานที่เกี่ยวข องในพื้นที่ งบ อบจ.ตาก ฝVกอบรมไม�น อย ความเข าใจถึงขั้นตอนในการจัดทํา สนง.โยธาธิการ

พัฒนาพื้นที่ จังหวัดตาก จํานวน 100 คน กว�าร อยละ 80 ผังเมือง และผังเมือง

ของเปMาหมาย จังหวัดตาก
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

84 โครงการอบรมสัมมนา พรบ.ควบคุม  - เพื่อพัฒนาทักษะความรู ในเรื่อง  - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.  -  -  - 300,000 จํานวนผู เข าร�วม  - บุคลากรของ อปท. มีความรู สํานักการช�าง

อาคารและกฎกระทรวง เพื่อการ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และหน�วยงานที่เกี่ยวข องในพื้นที่ งบ อบจ.ตาก ฝVกอบรม ความเข าใจถึงระเบียบข อบังคับ สํานักงาน

ประกาศใช ผังเมืองรวมจังหวัด ที่เกี่ยวข องกับงานผังเมืองรวมจังหวัด จังหวัดตาก จํานวน 100 คน ไม�น อยกว�า ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โยธาธิการ

ร อยละ 80 ที่เกี่ยวข องกับงานผังเมืองรวม และผังเมือง

ของเปMาหมาย จังหวัด จังหวัดตาก

85 โครงการอบรมสัมมนา การจัดทํา  - เพื่อให  อปท. มีความรู  ความเข าใจ  - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.  -  -  - 300,000 จํานวนผู เข าร�วม  - บุคลากรของ อปท. มีความรู สํานักการช�าง

ผังเมืองเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ในการพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบ และหน�วยงานที่เกี่ยวข องในพื้นที่ งบ อบจ.ตาก ฝVกอบรม ความเข าใจถึงการพัฒนาพื้นที่ สํานักงาน

เพื่อเตรียมความพร อมในเรื่องผังชุมชน จังหวัดตาก จํานวน 100 คน ไม�น อยกว�า โยธาธิการ

ร อยละ 80 และผังเมือง

ของเปMาหมาย จังหวัดตาก

86 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อให  อปท. มีความรู  ความเข าใจ  - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.  -  -  - 300,000 จํานวนผู เข าร�วม  - บุคลากรของ อปท. สามารถ สํานักการช�าง

การประมาณราคาค�าก�อสร าง ในการประมาณราคาค�าก�อสร าง และหน�วยงานที่เกี่ยวข องในพื้นที่ งบ อบจ.ตาก ฝVกอบรม นําเอาเทคโนโลยีมาประยุกต5

ด วยโปรแกรม Autocad โดยการนําเทคโนโลยีมาประยุกต5 จังหวัดตาก จํานวน 100 คน ไม�น อยกว�า ในการทํางาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ร อยละ 80

ของเปMาหมาย

87 โครงการปรับปรุงสถานีขนส�งผู โดยสาร  - เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส�งให - ปรับปรุงพื้นถนน และลานจอดรถ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - จํานวนกิจกรรม  - ประชาชนผู มาใช บริการได รับ สํานักการช�าง

จังหวัดตาก ประชาชนผู มาใช บริการได รับความ - ปรับปรุงห องพักคอยของผู โดยสาร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการ - ติดตั้งระบบปรับอากาศ จากบริการที่พร อมครบครัน

จัดหาบริการต�างๆ เพื่อเพิ่มความ - ปรับปรุงอาคารสถานี และมีคุณภาพในการบริการ 

ทันสมัยสะดวกรวดเร็วในการมาใช - ปรับปรุงภูมิทัศน5รอบสถานีขนส�งฯ เพื่อประโยชน5และความพึงพอใจ

บริการของประชาชน ฯลฯ สูงสุดของประชาชน

 -  - 118,120,000 107,820,000 168,920,700 169,380,700  -  -  -
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝ	กอบรมสัมนาการจัดการ 1.เพื่อพัฒนาความสามารถในการ  - ฝ	กอบรม ครู และบุคลากร 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1. ผู&เข&าร(วมอบรมมีความสามารถ กองการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาท&องถิ่น เรียนรู&และการจัดการศึกษา ทางการศึกษา ในจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรมไม(น&อย ในการเรียนรู&และการจัดการศึกษา ศึกษาฯ

2.เพื่อเพิ่มพูน ความรู&และประสบการณ7 จํานวน 260 คน ต(อป9 (2560 : 100,000) ไม(น&อยกว(า 2. ผู&เข&าร(วมอบรมได&แลกเปลี่ยน

3.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู&ประสบการณ7 ร&อยละ 80 ความรู&

ความรู& ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ของเปBาหมาย

2 โครงการฝ	กอบรม และพัฒนาครู 1.เพื่อเพิ่มพูน ความรู&และประสบการณ7  - ฝ	กอบรม ครู และบุคลากร 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผู&เข&าร(วม  - ผู&เข&าร(วมอบรมมีความรู&และ กองการ

และบุคคลากรทางการศึกษา สามารถในการจัดการศึกษาและ ทางการศึกษา เจ&าหน&าที่ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม ประสบการณ7 ได&แลกเปลี่ยน ศึกษาฯ

สู(มาตรฐานมืออาชีพ 2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู&ประสบการณ7 ในจังหวัดตาก จํานวน 100 คน (2560 : 250,000) ไม(น&อยกว(า ความคิดเห็น

ความรู& ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ต(อป9 ร&อยละ 80

ของเปBาหมาย

3 โครงการฝ	กอบรมเข&าค(ายลูกเสือ - 1.เพื่อให&ผู&เรียนมีความรู&ในการ  - ฝ	กอบรม นักเรียน นักศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู&เข&าร(วม  - ผู&เรียนมีความรู&เตรียมตัวเข&าสู( กองการ

ยุวกาชาด เนตรนารี เรียนรู&สู( เตรียมตัวเข&าสู(ประชาคมอาเซียน และเยาวชน ในจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม ประชาคมอาเซียนและมีเจตคติ ศึกษาฯ

ประชาคมอาเซียน 2.เพื่อให&ผู&เรียนฝ	กการใช&ทักษะชีวิต จํานวน 120 คน ต(อป9 (2560 : 100,000) ไม(น&อยกว(า ค(านิยมที่ดีมีระเบียบวินัย

มีระเบียบวินัยเจตคติค(านิยมและปฏิบัติ ร&อยละ 80

ตนตามกฏเกณฑ7ของการอยู(รวมกัน ของเปBาหมาย
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 2. ยุทธศาสตร�ด3านส�งเสริมคุณภาพชีวิต
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการฝ	กอบรมพัฒนาด&านเศรษฐกิจ 1.เพื่อให&ผู&อบรมได&มีความรู& ความเข&าใจ  - ฝ	กอบรม นักเรียน เยาวชน ครู 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผู&เข&าร(วม  - ผู&เข&าอบรมมีความรู&เข&าใจ กองการ

พอเพียง ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบุคลากรทางการศึกษา งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาฯ

2.เพื่อให&ผู&อบรมได&นําความรู&มาปฏิบัติ ในจังหวัดตาก จํานวน 100 คน (2560 : 650,000) ไม(น&อยกว(า และสามารถปฏิบัติถ(ายทอด

และสามารถเผยแพร(ความรู&ได& ต(อป9 ร&อยละ 80 ความรู&ได&

ของเปBาหมาย

5 โครงการฝ	กอบรมพัฒนาทักษะ 1.เพื่อเพิ่มพูนความรู&ให&กับนักเรียน  - ฝ	กอบรม นักเรียน นักศึกษา 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู&เข&าร(วม  - นักเรียน นักศึกษา ครูผู&บริหาร กองการ

ภาษาต(างประเทศ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ครู ผู&บริหารข&าราชการ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม ข&าราชการ และประชาชนทั่วไป ศึกษาฯ

2.เพื่อให&ผู&เข&าร(วมโครงการได&ฝ	กอบรม และประชาชนทั่วไป (2560 : 100,000) ไม(น&อยกว(า ที่จังหวัดตากได&รับการพัฒนาและ

เรียนรู&ทักษะการฟKง พูด อ(าน เขียน ที่สนใจในจังหวัดตาก ร&อยละ 80 ฝ	กทักษะด&านการใช&ภาษาต(างประเทศ

คําศัพท7 ภาษาต(างประเทศ จํานวน 100 คน ต(อป9 ของเปBาหมาย และสามารถเรียนรู&ด&วยตนเอง

อย(างต(อเนื่อง

6 โครงการฝ	กอบรมและศึกษาดูงาน 1.เพื่อส(งเสริมให&มีการนําความรู&  - ฝ	กอบรม เยาวชน นักเรียน 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.ผู&เข&าร(วมฝ	กอบรมได&รับความรู& กองการ

แหล(งเรียนรู&นอกสถานที่ ตามแนวพระราชดําริมาปรับใช& นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม โครงการตามแนวพระราชดําริ ศึกษาฯ

ในชีวิตประจําวัน ประชาชนทั่วไปในจังหวัดตาก (2560 : 270,000) ไม(น&อยกว(า และสามารถมาปรับใช&ในชีวิต

2.เพื่อส(งเสริมการศึกษาให&สอดคล&อง จํานวน 125 คน ต(อป9 ร&อยละ 80 ประจําวัน

กับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ และ ของเปBาหมาย 2.มีการส(งเสริมการศึกษาให&

นโยบายรัฐบาล สอดคล&องกับแผนพัฒนาการศึกษา

3.เพื่อส(งเสริมให&ผู&เรียนได&ศึกษา ชาติ และนโยบายรัฐบาล

เรียนรู&ด&วยตนเองจากประสบการณ7ตรง 3.ผู&เรียนได&ศึกษาเรียนรู&ด&วยตนเอง

จากประสบการณ7ตรง
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ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการฝ	กอบรมให&ความรู&ในการ 1.เพื่อให&นักเรียนได&มีความรู&เกี่ยวกับ  - ฝ	กอบรม เยาวชน นักเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.นักเรียนมีความรู&เกี่ยวกับการ กองการ

ส(งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ นักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม ประกอบอาชีพอิสระ ศึกษาฯ

2.เพื่อให&นักเรียนสามารถนําความรู&ไป จํานวน 50 คน ต(อป9 (2560 : 100,000) ไม(น&อยกว(า 2.นักเรียนสามารถประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพ สร&างรายได&ให&ตนเองได& ร&อยละ 80 สร&างรายได&ให&ตนเองได&

3.เพื่อให&นักเรียนได&ใช&เวลาว(างให&เกิด ของเปBาหมาย 3.นักเรียนใช&เวลาว(างให&เกิด

ประโยชน7 สร&างคุณค(าให&กับตนเอง ประโยชน7

สังคม และประเทศชาติ

8 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป9  - เพื่อจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป9  1.จัดประชุมคณะกรรมการ 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะเวลา  - องค7การบริหารส(วนจังหวัดตาก กองการ

ขององค7กรปกครองส(วนท&องถิ่น ขององค7กรปกครองส(วนท&องถิ่น เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก แล&วเสร็จ มีแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป9 ศึกษาฯ

จังหวัดตาก จังหวัดตาก เปNนกรอบในการกําหนด การศึกษาสี่ป9ขององค7กรปกครอง ตามหนังสือ สําหรับเปNนเครื่องมือในการ

ทิศทางการพัฒนาด&านการศึกษา ส(วนท&องถิ่นจังหวัดตาก กระทรวงฯ แก&ไขปKญหาความต&องการ

ขององค7กรปกครองส(วนท&องถิ่น ตามระเบียบฯ  ของประชาชนด&านการศึกษา

ในจังหวัดตาก 2.จัดประชุมประชาคมท&องถิ่น

ด&านการศึกษา 

3. จัดทํารูปเล(มแผนพัฒนา จํานวนรูปเล(ม

การศึกษาสี่ป9ขององค7กรปกครอง 

ส(วนท&องถิ่น จํานวน 50 เล(ม
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าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 โครงการติดตามและประเมินผล 1.เพื่อติดตามความก&าวหน&าในการ 1.ดําเนินการติดตามและประเมินผล 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง 1.ทราบผลการประเมิน กองการ

แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป9ของ ปฏิบัติงาน ดําเนินงานตามแผนพัฒนา การดําเนินการ จํานวน 4 ครั้ง ต(อป9 งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ดําเนินการ ความพึงพอใจของบุคลากร ศึกษาฯ

องค7กรปกครองส(วนท&องถิ่น การศึกษาสี่ป9 ขององค7กรปกครองส(วน 2.สํารวจความคิดเห็นของบุคลากร ติดตาม องค7กรปกครองส(วนท&องถิ่น

จังหวัดตาก ท&องถิ่นจังหวัดตาก องค7กรปกครองส(วนท&องถิ่น จังหวัดตาก ที่มีต(อการดําเนินงาน

2.เพื่อประเมินความพึงพอใจของ จังหวัดตากที่มีต(อการดําเนินงาน ขององค7กรปกครองส(วนท&องถิ่น

บุคลากรองค7กรปกครองส(วนท&องถิ่น ขององค7กรปกครองส(วนท&องถิ่น จังหวัดตากในด&านการจัดการศึกษา

จังหวัดตาก จังหวัดตาก ในด&านการจัดการศึกษา 2.ทราบปKญหา อุปสรรค ข&อเสนอแนะ

จํานวน 1 ครั้งต(อป9 และสามารถนํามาเปNนแนวทาง

ในการพัฒนาการให&บริการของ

องค7กรปกครองส(วนท&องถิ่น

ในจังหวัดตากด&านการศึกษา

๑๐ โครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนา 1.เพื่อจัดทํา/ทบทวนยุทธศาสตร7 1.จัดทํายุทธศาสตร7การพัฒนา 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะเวลา 1.มียุทธศาสตร7การพัฒนาของ กองการ

การศึกษาสี่ป9 ขององค7กรปกครองส(วน การพัฒนาขององค7กรปกครองส(วน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสี่ป9 งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก แล&วเสร็จ องค7กรปกครองส(วนท&องถิ่นใน ศึกษาฯ

ท&องถิ่นในจังหวัดตาก ท&องถิ่นในจังหวัดตากด&านการศึกษา ขององค7กรปกครองส(วนท&องถิ่นใน ตามระเบียบฯ จังหวัดตากด&านการศึกษา

2.เพื่อบูรณาการโครงการขององค7กร จังหวัดตาก สําหรับเปNนแนวทางในการ

ปกครองส(วนท&องถิ่นในจังหวัดตาก 2. จัดประชุมคณะกรรมการ ดําเนินการร(วมกันระหว(าง

ด&านการศึกษา ประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป9 องค7กรปกครองส(วนท&องถิ่น

  ขององค7กรปกครองส(วนท&องถิ่น ในจังหวัดตาก

จังหวัดตาก 2.มีการบูรณาการโครงการของ

องคืการปกครองส(วนท&องถิ่น

จังหวัดตากด&านการศึกษา

 -  - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000  -  -  -
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เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส(งเสริมการดําเนินชีวิต 1.เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแนวทาง  - จัดฝ	กอบรมให&ความรู&เกี่ยวกับ 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.ประชาชนได&รับความรู&เกี่ยวกับ กองแผนและ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรผสมผสาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม/กิจกรรม การเพิ่มรายได& การลดรายจ(าย งบประมาณ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา จํานวน 200 คน ต(อป9 ไม(น&อยกว(า การทําบัญชีครัวเรือน การทําบัญชี

ภูมิพลอดุลยเดช  - จัดกิจกรรมส(งเสริมการขับเคลื่อน ร&อยละ 80 ต&นทุน

2.เพื่อส(งเสริมความเข&มแข็งของชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเปBาหมาย 2.ประชาชนได&น&อมนําและยึดหลัก

3.เพื่อส(งเสริมการสร&างเครือข(าย จํานวน 2 ครั้ง ๆ ละ 150 คน การดํารงชีวิตตามแนวทางหลัก

หมู(บ&านต&นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ต(อป9 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย(างยั่งยืน

2 โครงการสร&างงานสร&างอาชีพเพื่อ 1.เพื่อส(งเสริมการสร&างงานสร&างอาชีพ  - จัดฝ	กอบรมให&กับประชาชน 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.ผู&เข&ารับการฝ	กอบรมได&รับความรู& กองแผนและ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให&กับประชาชน จํานวน 400 คน ต(อป9 งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม และทักษะในการพัฒนาอาชีพ งบประมาณ

(AEC) 2.เพื่อส(งเสริมให&ประชาชนพัฒนา ไม(น&อยกว(า 2.ผู&เข&ารับการฝ	กอบรมมีความ

ความรู& ทักษะในการประกอบอาชีพ ร&อยละ 80 พร&อมที่จะก&าวเข&าสู(ประชาคม

ของเปBาหมาย เศรษฐกิจอาเซียน

3 โครงการส(งเสริมการพัฒนาเครือข(าย 1.เพื่อส(งเสริมให&ประชาชนพัฒนา  - จัดฝ	กอบรมให&ความรู& และ 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.ผู&เข&ารับการฝ	กอบรมได&รับความรู& กองแผนและ

กลุ(มอาชีพในภาคการเกษตรจังหวัดตาก ความรู&ทักษะในการประกอบอาชีพ ศึกษาดูงานให&กับเกษตรกรและ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม และเพิ่มพูนทักษะในการประกอบ งบประมาณ

2.เพื่อเสริมสร&างความเข&มแข็งแก(กลุ(ม เครือข(ายกลุ(มอาชีพในภาค ไม(น&อยกว(า อาชีพ

เกษตรกรและเครือข(ายกลุ(มอาชีพ การเกษตร จํานวน 90 คน ร&อยละ 80 2.กลุ(มเกษตรกร/กลุ(มอาชีพมีความ

ในภาคการเกษตร ต(อป9 ของเปBาหมาย เข&มแข็งสามรถพึ่งพาตนเองได&

3.เพื่อส(งเสริมให&กลุ(มเกษตรกร/กลุ(ม 3.กลุ(มเกษตรกร/กลุ(มอาชีพ สามารถ

อาชีพเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนความรู& เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนความรู&

ประสบการณ7ในการประกอบอาชีพ ประสบการณ7ในการประกอบอาชีพ
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการส(งเสริมการเลี้ยงโคขุน  - เพื่อให&ความรู&ในการเลี้ยงโคขุน  - จัดฝ	กอบรมให&ความรู& ฝ	กปฏิบัติ 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู&เข&าร(วม  - เกษตรกรผู&เลี้ยงโคขุนได&รับ กองแผนและ

จังหวัดตาก แก(เกษตรกรผู&เลี้ยงโคขุนในพื้นที่ และศึกษาดูงาน จํานวน 150 คน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม ความรู&ในการเลี้ยงโคขุนที่ถูกวิธี งบประมาณ

จังหวัดตาก ต(อป9 ไม(น&อยกว(า และเพิ่มพูนทักษะในการประกอบ

ร&อยละ 80 อาชีพ

ของเปBาหมาย

5 โครงการส(งเสริมการปลูกและ 1.เพื่อส(งเสริมการผลิตลําไยจังหวัดตาก  - จัดฝ	กอบรมให&กับประชาชน  - 100,000  -  - จํานวนผู&เข&าร(วม 1.ผู&ปลูกลําไยได&รับความรู& กองแผนและ

พัฒนาศักยภาพการผลิตลําไย 2.เพื่อเพิ่มมูลค(าผลผลิตลําไย จํานวน 120 คน งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม เทคโนโลยีการผลิตลําไย งบประมาณ

จังหวัดตาก จังหวัดตาก  - สนับสนุนกล&าพันธุ7ปKจจัยการผลิต ไม(น&อยกว(า 2.ผู&ปลูกลําไยสามารถลด

ร&อยละ 80 ต&นทุนการผลิตลําไย

ของเปBาหมาย 3.ผู&ปลูกลําไยจําหน(ายผลผลิต

ในราคาที่สูงขึ้น

6 โครงการฝ	กอบรมส(งเสริมสุขภาพและ  - เพื่อเพิ่มพูนความรู&และส(งเสริม  - ฝ	กอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 จํานวนผู&เข&าร(วม  - สามารถพัฒนาศักยภาพ และ กองกิจการ

พัฒนาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล&อม ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณาสุขและ ในจังหวัดตาก จํานวน 630 คน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม เพิ่มทักษะ ในการดําเนินงาน สภาฯ

แก(อาสาสมัครสาธารณสุข เครือข(ายด&านอนามัยสิ่งแวดล&อม ต(อป9 (2560 : 2,800,000) ไม(น&อยกว(า ตามบทบาทหน&าที่ได&มากยิ่งขึ้น

ร&อยละ 80

ของเปBาหมาย

7 โครงการฝ	กอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการ  -เพื่อเพิ่มความรู&และพัฒนาศักยภาพ  - ฝ	กอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนผู&เข&าร(วม  - สามารถพัฒนาศักยภาพ และ กองกิจการ

สุขาภิบาลอาหารแก(อาสาสมัคร อาสาสมัครสาธารณสุขและเครือข(าย ในจังหวัดตาก จํานวน ๑๒๐ คน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม เพิ่มทักษะ ในการดําเนินงาน สภาฯ

สาธารณสุข ด&านการจัดการสุขาภิบาล ต(อป9 (2560 : 600,000) ไม(น&อยกว(า ตามบทบาทหน&าที่ได&มากยิ่งขึ้น

 ร&อยละ 80

ของเปBาหมาย
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการฝ	กอบรมปBองกันควบคุมโรค  - เพื่อให&ความรู&ความเข&าใจและ  - ฝ	กอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผู&เข&าร(วม  - สามารถควบคุม ปBองกัน การ กองกิจการ

ติดต(อที่สําคัญ เฝBาระวังปBองกันโรคติดต(อที่สําคัญ ในจังหวัดตาก จํานวน 300 คน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม ระบาดของโรคได&อย(างถูกวิธี สภาฯ

ในจังหวัด ต(อป9 (2560 : 600,000) ไม(น&อยกว(า

ร&อยละ 80

ของเปBาหมาย

9 โครงการฝ	กอบรมให&ความรู&แก(เครือข(าย  - เพื่อให&ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข  - ฝ	กอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนผู&เข&าร(วม  - ชมรมมีการทํางานอย(างมี กองกิจการ

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข มีความสามารถในการทํางานอย(างมี ระดับต(างๆ จํานวน ๑,๒๐๐ คน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม ประสิทธิภาพและเปNนที่ยอมรับ สภาฯ

ประสิทธิภาพ ต(อป9 (2560 : 1,000,000) ไม(น&อยกว(า

ร&อยละ 80

ของเปBาหมาย

10 โครงการฝ	กอบรมให&ความรู&ด&านสิทธิ  - เพื่อให&ความรู& ความเข&าใจและทักษะ  - ฝ	กอบรมผู&พิการหรือผู&ดูแลผู&พิการ 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู&เข&าร(วม  - ผู&พิการมีความรู&ความเข&าใจ กองกิจการ

และการดูแลสุขภาพผู&พิการ แก(ผู&พิการ หรือผู&เกี่ยวข&อง จํานวน ๑00 คน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภาฯ

ต(อป9 (2560 : 100,000) ไม(น&อยกว(า

 ร&อยละ 80

ของเปBาหมาย

11 โครงการฝ	กอบรมเพื่อสร&างจิตสํานึกที่ดี  - เพื่อส(งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ7  - ฝ	กอบรมสตรี และสมาชิก 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู&เข&าร(วม  - สตรี และบุคคลในครอบครัว กองกิจการ

เกี่ยวกับการอนุรักษ7ขนบธรรมเนียม ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ในครอบครัว ในจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม ได&รับทักษะและความรู&เพิ่มขึ้น สภาฯ

และวัฒนธรรม ของสตรีและบุคคลใน ให&ดํารงสืบต(อไป จํานวน 200 คน ต(อป9 (2560 : 2,000,000) ไม(น&อยกว(า เพื่อใช&ให&เปNนประโยชน7กับตนเอง,

ครอบครัว ร&อยละ 80 ครอบครัว และสังคม ต(อไป

ของเปBาหมาย
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 โครงการฝ	กอบรมการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อให&สตรีและบุคคลในครอบครัว  - ฝ	กอบรมสตรี และสมาชิกใน 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู&เข&าร(วม  -บุคคลในครอบครัวได&รับความรู& กองกิจการ

สตรีและบุคคลในครอบครัว ได&รับความรู&เพื่อนําไปพัฒนาศักยภาพ ครอบครัว ในจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม อย(างทั่วถึง และนําไปใช&เปNน สภาฯ

 ของตนเอง จํานวน 200 คน ต(อป9 ไม(น&อยกว(า แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ

 ร&อยละ 80 ของตนเอง

ของเปBาหมาย  

13 โครงการฝ	กอบรมให&ความรู&ตามแนว  - เพื่อให&ความรู&ด&านแนวคิดเศรษฐกิจ  - ฝ	กบอรมสตรี และสมาชิกใน 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู&เข&าร(วม  -สามารถนําแนวพระราชดําริ กองกิจการ

พระราชดําริ หลักเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงสามารถนํามาปรับใช&ในการ ครอบครัว ในจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม มาประยุกต7ใช&กับชีวิตประจําวัน สภาฯ

 แก(สตรีและบุคคลในครอบครัว ดํารงชีวิตประจําวัน ให&มีการใช&ชีวิต จํานวน 200 คน ต(อป9 ไม(น&อยกว(า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อย(างรอบคอบ ไม(ฟุYมเฟZอย ร&อยละ 80

ของเปBาหมาย

14 โครงการฝ	กอบรมส(งเสริมพัฒนา  - เพื่อให&สตรีและบุคคลในครอบครัว  - ฝ	กอบรมสตรี และสมาชิกใน 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู&เข&าร(วม  -ทําให&ครอบครัวมีอาชีพที่ กองกิจการ

การสร&างอาชีพของสตรีและบุคคลใน ได&รับความรู&ในเรื่องการประกอบอาชีพ ครอบครัว ในจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม เหมาะสม มีรายได&ที่พอเพียงต(อ สภาฯ

ครอบครัว ที่เหมาะสมกับตนเอง และท&องถิ่น เพื่อ จํานวน 200 คน ต(อป9 ไม(น&อยกว(า การเลี้ยงชีพ และนําความรู&ที่ได&รับ

การมีรายได&ในการเลี้ยงชีพอย(างพอเพียง ร&อยละ 80 ถ(ายทอดสู(สังคม

พอเพียง ของเปBาหมาย

15 โครงการฝ	กอบรมส(งเสริมการดูแล  - เพื่อให&สตรีและบุคคลในครอบครัว  - ฝ	กอบรมสตรี และสมาชิกใน 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู&เข&าร(วม  -สตรีและบุคคลในครอบครัว กองกิจการ

สุขภาพอนามัยที่ดีของสตรีและบุคคล สามารถมีความตระหนักถึงการดูแล ครอบครัว ในจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง สภาฯ

ในครอบครัว สุขภาพ และมีการปรับพฤติกรรม จํานวน 200 คน ต(อป9 ไม(น&อยกว(า อย(างถูกต&องและสามารถถ(ายทอด

ในการดํารงชีวิตประจําวัน ร&อยละ 80 เพื่อเปNนประโยชน7ต(อสังคม

ของเปBาหมาย
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 โครงการฝ	กอบรมส(งเสริมการอนุรักษ7  - เพื่อให&สตรีและบุคคลในครอบครัว  - ฝ	กอบรมสตรี และสมาชิกใน 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู&เข&าร(วม  - สตรีและบุคคลในครอบครัว กองกิจการ

ทรัพยากรสิ่งแวดล&อมของสตรีและ ได&รับความรู&ในการอนุรักษ7ทรัพยากร ครอบครัวในจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม มีความคิดที่จะสงวน บํารุงรักษา สภาฯ

บุคคลในครอบครัว และสิ่งแวดล&อมในพื้นที่ของตนเอง จํานวน 200 คน ต(อป9 ไม(น&อยกว(า เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากร

ร&อยละ 80 ธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม

ของเปBาหมาย

17 โครงการฝ	กอบรมส(งเสริมหลัก  - เพื่อให&สตรีและบุคคลในครอบครัว  - ฝ	กอบรมสตรี และสมาชิกใน 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู&เข&าร(วม  - สตรีและบุคคลในครอบครัวได&มี กองกิจการ

ประชาธิปไตยแก(กลุ(มสตรีและบุคคล ได&รับความรู&ความเข&าใจเกี่ยวกับ ครอบครัวในจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม ส(วนร(วมทางการเมืองในระดับ สภาฯ

ในครอบครัว การเมืองในระดับท&องถิ่นและนํา จํานวน 200 คน ต(อป9 ไม(น&อยกว(า ท&องถิ่นทั้งในฐานะผู&ลงคะแนน

ความรู&ที่ได&ได&เผยแพร(ในครอบครัว  ร&อยละ 80 เสียง ผู&สมัครรับเลือกตั้ง ผู&ได&รับ

และชุมชนต(อไป ของเปBาหมาย เลือกตั้งให&เปNนผู&บริหารท&องถิ่น

ที่มีประสิทธิภาพ

18 โครงการฝ	กอบรมเพื่อส(งเสริมการ  - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู&สูงอายุ  - ฝ	กอบรมผู&สูงอายุในจังหวัดตาก 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู&เข&าร(วม  - ผู&สูงอายุมีชีวิตอยู(ในสังคมร(วมกับ กองกิจการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู&สูงอายุ ให&ดีขึ้นสามารถอยู(ร(วมกับสังคมได& จํานวน 200 คน ต(อป9 งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม ผู&อื่นอย(างมีความสุขและภาคภูมิใจ สภาฯ

อย(างภาคภูมิใจ มีคุณค(าและมีความสุข ไม(น&อยกว(า ในคุณค(าของตนเอง

ในการดํารงชีวิตอยู(ได&รับความรู& ร&อยละ 80

และนําความรู&ไปใช&ในชีวิตประจําวัน ของเปBาหมาย

ได&พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ7

ซึ่งกันและกัน
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เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 โครงการฝ	กอบรมส(งเสริมการเพิ่ม  - เพื่อให&ผู&สูงอายุได&รับความรู&ต(าง ๆ  - ฝ	กอบรมผู&สูงอายุในจังหวัดตาก 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู&เข&าร(วม  - ผู&สูงอายุได&รับความรู&อย(างทั่วถึง กองกิจการ

ศักยภาพให&กับผู&สูงอายุ สําหรับการนําไปพัฒนาศักยภาพของ จํานวน 200 คน ต(อป9 งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม และนําไปใช&เปNนแนวทางในการ สภาฯ

 ตนเอง และถ(ายทอดให&กับสังคม ไม(น&อยกว(า พัฒนาศักยภาพของตนเอง และ  

ร&อยละ 80 ถ(ายทอดให&กับสังคม

ของเปBาหมาย

20 โครงการฝ	กอบรมเครือข(าย/ชมรม  - เพื่อพัฒนาเครือข(ายและชมรม  - ฝ	กอบรมประธาน/รองประธาน/ 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู&เข&าร(วม  - เครือข(าย/ชมรมผู&สูงอายุใน กองกิจการ

ผู&สูงอายุ ผู&สูงอายุมีความเข&มแข็ง และดําเนิน กรรมการ/เลขา/สมาชิก ของ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม จังหวัดตากเข&มแข็ง ดําเนินงาน สภาฯ

งานอย(างมีประสิทธิภาพ และเปNนไปใน ชมรมผู&สูงอายุในจังหวัดตาก ไม(น&อยกว(า อย(างมีประสิทธิภาพ และเปNนไปใน

แนวทางเดียวกัน จํานวน 200 คน ต(อป9 ร&อยละ 80 แนวทางเดียวกัน

ของเปBาหมาย

21 โครงการฝ	กอบรมเพื่อส(งเสริมสุขภาพ 1.เพื่อส(งเสริมให&เด็กและเยาวชน  - ฝ	กอบรมเด็กและเยาวชน 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี กองกิจการ

และเพิ่มศมรรถนะทางร(างกายให&กับ มีสุขภาพที่ดี จํานวน 200 คน ต(อป9 งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม 2.เด็กและเยาวชนได&รับการ สภาฯ

เด็กและเยาวชน 2.เพื่อจัดกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะ ไม(น&อยกว(า พัฒนาด&านสมรรถนะทางร(างกาย

ทางร(างกายให&กับเด็กและเยาวชน ร&อยละ 80 3.เด็กและเยาวชนมีเวทีในการ

3.เพื่อให&เด็กและเยาวชนรู&จัดใช&เวลา ของเปBาหมาย แสดงออกทางสร&างสรรค7ที่ดี

ว(างในการแสดงออกทางสร&างสรรค7 ห(างไกลจากยาเสพติด

ห(างไกลจากยาเสพติด

22 โครงการฝ	กอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ  -เพื่อเป\ดโอกาสให&เด็กและเยาวชน  -ฝ	กอบรม และศึกษาดูงาน 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู&เข&าร(วม  - เด็กและเยาวชนได&รับความรู& กองกิจการ

พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ได&รับความรู&ต(าง ๆ สําหรับการนําไป นอกสถานที่ โดยมีแกนนําเด็กและ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม อย(างทั่วถึง และนําไปใช&เปNน สภาฯ

พัฒนาศักยภาพของตนเอง เยาวชน จํานวน 90 คน ต(อป9 ไม(น&อยกว(า แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ

ร&อยละ 80 ตนเอง

ของเปBาหมาย
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23 โครงการฝ	กอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ 1.เพื่อส(งเสริมเด็กและเยาวชนให&มี  - ฝ	กอบรม และศึกษาดูงาน 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกที่ดี กองกิจการ

ส(งเสริมจิตสํานึกที่ดีต(อสังคมและ จิตสํานึกที่ดีต(อสังคมและสิ่งแวดล&อม นอกสถานที่ โดยมีเด็กและเยาวชน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม ต(อสังคมและสิ่งแวดล&อม สภาฯ

สิ่งแวดล&อมให&กับเด็กและเยาวชน 2.เพื่อส(งเสริมและสนับสนุนนโยบาย จํานวน 90 คน ต(อป9 ไม(น&อยกว(า 2.เด็กและเยาวชนสามารถนํา

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู&" ของรัฐบาล ร&อยละ 80 ความรู&ไปใช&ให&เปNนประโยชน7ในทาง

ของเปBาหมาย สร&างสรรค7ประกอบการเรียนรู&ใน

ห&องเรียน

24 โครงการฝ	กอบรมให&ความรู&เกี่ยวกับ 1.เพื่อเผยแพร(ความรู&ความเข&าใจ  - ฝ	กอบรมด&านการคุ&มครอง 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู&เข&ารับ 1.ทําให&ประชาชนได&รับความรู& สํานักปลัดฯ

งานคุ&มครองผู&บริโภคแก(ประชาชน แก(ผู&บริโภคให&ตระหนักถึงสิทธิ ผู&บริโภค ให&กับ กลุ(มสตรี  อสม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก การฝ	กอบรม เกี่ยวกับสิทธิของผู&บริโภค

ในจังหวัดตาก ของผู&บริโภค และ กศน.ตําบล  ไม(น&อยกว(า 2.ประชาชนสามารถใช&สิทธิ

2.เพื่อกระตุ&นเตือนให&ผู&บริโภคเกิด จํานวน 100 คน ต(อป9 ร&อยละ 80 และมีบทบาทร(วมกับภาครัฐ

ความตื่นตัวในการรักษาสิทธิของ ของเปBาหมาย ด&านการคุ&มครองผู&บริโภค

ตัวเองอย(างจริงจัง อย(างแพร(หลาย

3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

 -  - 8,950,000 8,550,000 8,450,000 8,450,000
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1 โครงการร(วมสืบสานประเพณี 1.เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ&า  - ร(วมกับจังหวัดตากจัดงานตากสิน 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.ได&เทิดพระเกียรติสมเด็จ กองการ

งานตากสินมหาราชานุสรณ7 ตากสินมหาราช มหาราชานุสรณ7ฯ มีกิจกรรม ดังนี้ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก กิจกรรม พระเจ&าตากสินมหาราช ศึกษาฯ

จังหวัดตาก 2.เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม 1.จัดการแสดงละครประกอบ (2560 : 6,400,000) ไม(น&อยกว(า 2.ประชาชนได&มีส(วนร(วมในการ

ร(วมกับจังหวัดตากในการจัดงานตากสิน แสงสียงเทิดพระเกียรติ ร&อยละ 80 สืบสานประเพณี วัฒนธรรม

มหาราชานุสรณ7 จังหวัดตาก 2.การชกมวยไทยฯ ของเปBาหมาย ในการจัดงานตากสินมหาราชา

3.เพื่อส(งเสริมการท(องเที่ยวจังหวัดตาก 3.กิจกรรมอื่นๆ ตามที่จังหวัดมอบ                     นุสรณ7

ผู&เข&าร(วมกิจกรรม 3.เปNนการสงเสริมการท(องเที่ยว

จํานวน 20,000 คน ต(อป9 เพิ่มรายได&สู(ท&องถิ่น

2 โครงการร(วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 1.เพื่อบํารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต  - จัดกิจกรรมส(งเสริมงานประเพณี 750,000 750,000 750,000 750,000 จํานวนผู&เข&าร(วม ๑.ประเพณีป9ใหม(ม&งได&รับการ กองการ

ชนเผ(าม&ง จังหวัดตาก ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท&องถิ่น วัฒนธรรมชนเผ(าม&ง งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก กิจกรรม สืบสานสู(ชนรุ(นหลัง ศึกษาฯ

ที่มีความสําคัญต(อวิถีชีวิตชนเผ(าม&ง ผู&เข&าร(วมกิจกรรม (2560 : 750,000) ไม(น&อยกว(า 2.นักท(องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก

2.เพื่อส(งเสริมการท(องเที่ยวจังหวัดตาก จํานวน 10,000 คน ต(อป9 ร&อยละ 80 เพิ่มมากขึ้น

ของเปBาหมาย

3 โครงการร(วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 1.เพื่อบํารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต  - จัดกิจกรรมส(งเสริมงานประเพณี 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผู&เข&าร(วม ๑.ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ(า กองการ

ชนเผ(าปกาเกอะญอ จังหวัดตาก ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท&องถิ่น วัฒนธรรมชนเผ(าปกาเกอะญอ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก กิจกรรม ปกาเกอะญอได&รับการสืบสาน ศึกษาฯ

ที่มีความสําคัญต(อวิถีชีวิตชนเผ(า ผู&เข&าร(วมกิจกรรม (2560 : 500,000) ไม(น&อยกว(า สู(ชนรุ(นหลัง

ปกาเกอะญอ จํานวน 3,000 คน ต(อป9 ร&อยละ 80 2.นักท(องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก

2.เพื่อส(งเสริมการท(องเที่ยวจังหวัดตาก ของเปBาหมาย เพิ่มมากขึ้น

121

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน
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4 โครงการร(วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม 1.เพื่อบํารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต  - จัดกิจกรรมส(งเสริมงานประเพณี 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู&เข&าร(วม ๑.ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ(า กองการ

ชนเผ(าเครือไต จังหวัดตาก ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท&องถิ่น วัฒนธรรมชนเผ(าเครือไต งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก กิจกรรม เครือไตได&รับการสืบสาน ศึกษาฯ

ที่มีความสําคัญต(อวิถีชีวิตชนเผ(าเครือไต ผู&เข&าร(วมกิจกรรม (2560 : 50,000) ไม(น&อยกว(า สู(ชนรุ(นหลัง

2.เพื่อส(งเสริมการท(องเที่ยวจังหวัดตาก จํานวน 2,000 คน ต(อป9 ร&อยละ 80 2.นักท(องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก

ของเปBาหมาย เพิ่มมากขึ้น

5 โครงการร(วมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุ 1.เพื่อบํารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต  - จัดกิจกรรมส(งเสริมงานประเพณี 540,000 540,000 540,000 540,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.ประเพณีขึ้นธาตุได&รับการ กองการ

จังหวัดตาก ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท&องถิ่น ขึ้นธาตุ ในพื้นที่จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก กิจกรรม สืบสานสู(ชนรุ(นหลัง ศึกษาฯ

ที่มีความสําคัญต(อวิถีชีวิตประชาชน ผู&เข&าร(วมกิจกรรม (2560 : 440,000) ไม(น&อยกว(า 2.นักท(องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก

ในท&องถิ่น จํานวน 10,000 คน ต(อป9 ร&อยละ 80 เพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อส(งเสริมการท(องเที่ยวจังหวัดตาก ของเปBาหมาย

6 โครงการร(วมสืบสานประเพณี 1.เพื่อบํารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต  - จัดกิจกรรมส(งเสริมงานประเพณี 170,000 170,000 170,000 170,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ กองการ

สรงน้ําพระธาตุ จังหวัดตาก ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท&องถิ่น สรงน้ําพระธาตุ ในพื้นที่จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก กิจกรรม ได&รับการสืบสานสู(ชนรุ(นหลัง ศึกษาฯ

ที่มีความสําคัญต(อวิถีชีวิตประชาชน ผู&เข&าร(วมกิจกรรม (2560 : 170,000) ไม(น&อยกว(า 2.นักท(องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก

ในท&องถิ่น จํานวน 3,000 คน ต(อป9 ร&อยละ 80 เพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อส(งเสริมการท(องเที่ยวจังหวัดตาก ของเปBาหมาย

7 โครงการร(วมสืบสานประเพณี 1. เพื่อบํารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต  - จัดกิจกรรมส(งเสริมงานประเพณี 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1. ประเพณีวันสงกรานต7ได&รับการ กองการ

วันสงกรานต7จังหวัดตาก ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท&องถิ่น วันสงกรานต7 ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก กิจกรรม สืบสานสู(ชนรุ(นหลัง ศึกษาฯ

ที่มีความสําคัญต(อวิถีชีวิตประชาชน ผู&เข&าร(วมกิจกรรม (2560 : 250,000) ไม(น&อยกว(า 2.นักท(องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก

ในท&องถิ่น จํานวน 5,000 คน ต(อป9 ร&อยละ 80 เพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อส(งเสริมการท(องเที่ยวจังหวัดตาก ของเปBาหมาย
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการร(วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ 1.เพื่อบํารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต  - จัดกิจกรรมส(งเสริมงานประเพณี 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1. ประเพณีบุญบั้งไฟได&รับการ กองการ

จังหวัดตาก ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท&องถิ่น บุญบั้งไฟ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก กิจกรรม สืบสานสู(ชนรุ(นหลัง ศึกษาฯ

ที่มีความสําคัญต(อวิถีชีวิตประชาชน ผู&เข&าร(วมกิจกรรม (2560 : 350,000) ไม(น&อยกว(า 2.นักท(องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก

ในท&องถิ่น จํานวน 3,000 คน ต(อป9 ร&อยละ 80 เพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อส(งเสริมการท(องเที่ยวจังหวัดตาก ของเปBาหมาย

9 โครงการร(วมส(งเสริมกิจกรรมหรือ 1.เพื่อทํานุบํารุงศาสนาและรักษาไว&ซึ่ง  - การจัดกิจกรรมส(งเสริมกิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง 1.ประชาชนมีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ กองการ

พิธีกรรมทางด&านศาสนา ในเขตพื้นที่ ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชน หรือพิธีกรรมทางด&านศาสนา ดังนี้ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ดําเนินการ พร&อมทั้งทํานุบํารุงศาสนาและ ศึกษาฯ

จังหวัดตาก ชาวจังหวัดตาก  - จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา (2560 : 100,000) อนุรักษ7ไว&ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของ

2.เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให&คงอยู(  - จัดกิจกรรมวันเข&าพรรษา ท&องถิ่นให&คงอยู(สืบไป

สืบต(อไป ฯลฯ 2.ประชาชนได&ร(วมกันดําเนิน

กิจกรรมทางด&านพระพุทธศาสนา

ร(วมกันและนําหลักธรรมไปใช&

ในการดําเนินชีวิตประจําวันได&

10 โครงการฝ	กอบรมส(งเสริมให&ความรู& 1.เพื่อส(งเสริมสนับสนุนให&ประชาชน  - จัดฝ	กอบรมส(งเสริมให&ความรู& 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.ประชาชน และเยาวชน ได&นํา กองการ

ด&านการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ และเยาวชน ได&มีความรู&หลักการปฏิบัติ ด&านการปฏิบัติธรรมตามหลัก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม ความรู&ไปปฏิบัติตามหลัก ศึกษาฯ

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ด&านศาสนกิจของศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธ ให&แก(ประชาชน (2560 : 800,000) ไม(น&อยกว(า ศาสนาพุทธได&อย(างถูกต&อง

2.เพื่อส(งเสริมการมีส(วนร(วมของ และเยาวชนทั่วไป ร&อยละ 80 2.ประชาชนและเยาวชนทุกศาสนา

ประชาชน และเยาวชน จํานวน 800 คน ต(อป9 ของเปBาหมาย อยู(ร(วมกันอย(างมีความสุข
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 โครงการฝ	กอบรมส(งเสริมให&ความรู& 1.เพื่อส(งเสริมสนับสนุนให&ประชาชน  - จัดฝ	กอบรมส(งเสริมให&ความรู& 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.ประชาชนและเยาวชนได&นํา กองการ

ด&านการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม และเยาวชน ได&มีความรู&หลักการปฏิบัติ ด&านการปฏิบัติหลักศาสนาอิสลาม งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม ความรู&ไปปฏิบัติตามหลัก ศึกษาฯ

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ด&านศาสนกิจของศาสนาอิสลาม ให&แก(ประชาชน และเยาวชนทั่วไป  (2560 : 100,000) ไม(น&อยกว(า ศาสนาอิสลามได&อย(างถูกต&อง

2.เพื่อส(งเสริมการมีส(วนร(วมของ จํานวน 200 คน ต(อป9 ร&อยละ 80 2.ประชาชนและเยาวชนทุกศาสนา

ประชาชนและเยาวชน ของเปBาหมาย อยู(ร(วมกันอย(างมีความสุข

12 โครงการฝ	กอบรมส(งเสริมให&ความรู& 1.เพื่อส(งเสริมสนับสนุนให&ประชาชน  -  จัดฝ	กอบรมส(งเสริมให&ความรู& 180,000 180,000 180,000 180,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.ประชาชนและเยาวชนได&นํา กองการ

ด&านการปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต7 และเยาวชน ได&มีความรู&หลักการปฏิบัติ ด&านการปฏิบัติหลักศาสนาคริสต7 งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม ความรู&ไปปฏิบัติตามหลัก ศึกษาฯ

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ด&านศาสนกิจของศาสนาคริสต7 ให&แก(ประชาชน และเยาวชนทั่วไป  (2560 : 180,000) ไม(น&อยกว(า ศาสนาคริสต7ได&อย(างถูกต&อง

2.เพื่อส(งเสริมการมีส(วนร(วมของ จํานวน 350 คน ต(อป9 ร&อยละ 80 2.ประชาชนและเยาวชนทุกศาสนา

ประชาชนและเยาวชน ของเปBาหมาย อยู(ร(วมกันอย(างมีความสุข

13 โครงการฝ	กอบรมพัฒนาทักษะพิธีกรรม 1.เพื่อส(งเสริมสนับสนุนให&ประชาชน  - จัดฝ	กอบรมพัฒนาทักษะพิธี 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.ประชาชนและเยาวชนได&รับ กองการ

ทางด&านศาสนากิจในเขตพื้นที่ และเยาวชน ได&มีความรู&หลักการปฏิบัติ กรรมทางด&านศาสนากิจ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม ความรู&หลักการปฏิบัติด&านศาสนกิจ ศึกษาฯ

จังหวัดตาก ด&านศาสนกิจ ให&แก(ประชาชนและเยาวชนทั่วไป (2560 : 600,000) ไม(น&อยกว(า อย(างถูกต&อง

2.เพื่อส(งเสริมการมีส(วนร(วมของ จํานวน 400 คน ต(อป9 ร&อยละ 80 2.ประชาชนและเยาวชน

ประชาชนและเยาวชน ของเปBาหมาย อยู(ร(วมกันอย(างมีความสุข

14 โครงการฝ	กอบรมส(งเสริมให&ความรู& 1.เพื่อให&ประชาชนและเยาวชนได&ศึกษา  - จัดฝ	กอบรมให&ความรู&ธรรมศึกษา 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.ประชาชนและเยาวชนได&ศึกษา กองการ

ด&านธรรมศึกษา บาลีศึกษาในเขตพื้นที่ ความรู&ธรรมศึกษา บาลีศึกษา พร&อมนํา บาลีศึกษา ให&แก(ประชาชนและ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม ภาษาบาลี และนําหลักธรรมคําสอน ศึกษาฯ

จังหวัดตาก หลักธรรมมาเผยแผ( เยาวชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดตาก (2560 : 600,000) ไม(น&อยกว(า มาเผยแผ(ให&แก(ประชาชน และ

2.เพื่อส(งเสริมความสามัคคีธรรมในหมู( จํานวน 400 คน ต(อป9 ร&อยละ 80 เยาวชนได&

ประชาชน และเยาวชน ของเปBาหมาย 2.เกิดความสามัคคีในหมู(ประชาชน

3.เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให&คงอยู( และเยาวชนทั่วไป

สืบไป
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการจัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธี,  - เพื่อจัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี  - ร(วมกับจังหวัดดําเนินงาน/ 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนกิจกรรม 1.ร(วมกับจังหวัดจัดงานสําคัญ กองการ

งามวันสําคัญของชาติ และงาน งานวันสําคัญของชาติ และงานรับเสด็จฯ กิจกรรม ตามแผนดําเนินงาน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ดําเนินการ ของชาติ ศึกษาฯ

รับเสด็จฯ โดยดําเนินการเอง และสนับสนุน ที่จังหวัดมอบหมาย (2560 : 350,000) 2.สนับสนุนจังหวัด หรือองค7กร

ร(วมกับจังหวัด อปท. ในเขตพื้นที่  - สนับสนุนจังหวัดตากหรือ ปกครองส(วนท&องถิ่น ในการรับเสด็จฯ

จังหวัดตาก องค7กรปกครองส(วนท&องถิ่น หรือการจัดงานวันสําคัญต(างๆ

16 โครงการศึกษาวิเคราะห7วิจัย และ  - เพื่อศึกษา วิเคราะห7 เก็บรวบรวม  - ศึกษาวิเคราะห7 วิจัย และ 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนเรื่อง  - จังหวัดตาก มีข&อมูลที่ถูกต&อง กองการ

เผยแพร(ข&อมูลด&านศาสนา ศิลปะ ข&อมูลในด&านศาสนา พร&อมทั้งเผยแพร( เผยแพร(ด&านศาสนา ศิลปะ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ดําเนินการ ในด&านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ศึกษาฯ

วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี จารีตประเพณี และภูมิปKญญา (2560 : 100,000) จารีตประเพณี ภูมิปKญญาท&องถิ่น

ภูมิปKญญาท&องถิ่นจังหวัดตาก และภูมิปKญญาท&องถิ่น ท&องถิ่น  จํานวน 1 เรื่อง ต(อป9 สําหรับใช&ประโยชน7ในด&าน

การศึกษาค&นคว&าต(อไป

17 โครงการฝ	กอบรมพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อเพิ่มพูนความรู&และพัฒนา  - จัดฝ	กอบรมให&ความรู&และเพิ่ม 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.เครือข(ายกลุ(มชาติพันธุ7ได&รับการ กองการ

เครือข(ายวัฒนธรรมกลุ(มชาติพันธุ7 ศักยภาพเครือข(ายวัฒนธรรมของกลุ(ม ศักยภาพเครือข(ายวัฒนธรรม งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู& ศึกษาฯ

จังหวัดตาก ชาติพันธุ7 ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก กลุ(มชาติพันธุ7จังหวัดตาก (2560 : 300,000) ไม(น&อยกว(า ด&านวัฒนธรรม

2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู&วัฒนธรรมและ จํานวน 100 คน ต(อป9 ร&อยละ 80 2.กลุ(มชาติพันธุ7อยู(ร(วมกันได&บน

จารีตประเพณีของแต(ละกลุ(มชาติพันธุ7 ของเปBาหมาย พื้นฐานความแตกต(างด&านวัฒนธรรม

18 โครงการร(วมสืบสานประเพณีบวงสรวง 1.เพื่อบํารุงรักษาและอนุรักษ7 ศิลปะ  - จัดกิจกรรมบวงสรวงและสรงน้ํา 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู&เข&าร(วม ๑.ประเพณีบวงสรวงและสรงน้ํา กองการ

และสรงน้ําศาลหลักเมืองเก(า จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ศาลหลักเมืองเก(าจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก กิจกรรม ศาลหลักเมืองเก(าได&รับการสืบสาน ศึกษาฯ

จังหวัดตาก ของท&องถิ่นให&คงอยู(สืบไป ผู&เข&าร(วมกิจกรรม (2560 : 50,000) ไม(น&อยกว(า สู(ชนรุ(นหลัง

2.เพื่อเผยแพร(แหล(งความรู&ด&าน จํานวน 500 คน ต(อป9 ร&อยละ 80 2.แหล(งเรียนรู&ด&านประวัติศาสตร7

ประวิติศาสตร7 ของเปBาหมาย เปNนที่รู&จักมากขึ้น

3.เพื่อสร&างความสามัคคีในชุมชนและ 3.ประชาชนมีความรักสามัคคีและ

เปNนการแลกเปลี่ยนเรียนรู&ซึ่งกันและกัน ได&แลกเปลี่ยนเรียนรู&ซึ่งกันและกัน

125

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๙ โครงการฝ	กอบรมเพิ่มศักยภาพ 1.เพื่อเพิ่มพูนความรู&และทักษะให&กับ  - จัดฝ	กอบรมถ(ายทอดความรู& 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.เครือข(ายปราชญ7ชาวบ&าน กองการ

เครือข(ายปราชญ7ชาวบ&าน ปราชญ7ชาวบ&าน วิถีปราชญ7ชาวบ&าน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรมไม(น&อย มีความเข&มแข็งมากขึ้น ศึกษาฯ

จังหวัดตาก 2.เพื่อเปNนการแลกเปลี่ยนเรียนรู& จํานวน 100 คน ต(อป9 (2560 : 100,000) กว(าร&อยละ 80 2.สมารถเปNนแหล(งเรียนรู&ท&องถิ่น

ของเปBาหมาย ให&ประชาชนได&

20 โครงการฝ	กอบรมถ(ายทอดศิลป 1.เพื่อเผยแพร(ศิลปวัฒนธรรมและ  - จัดฝ	กอบรมถ(ายทอดความรู& 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.เยาวชนและประชาชนรู&จักศิลป กองการ

วัฒนธรรม และภูมิปKญญาท&องถิ่น ภูมิปKญญาของท&องถิ่นให&แพร(หลาย ด&านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปKญญา งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรมไม(น&อย วัฒนธรรม และภูมิปKญญาท&องถิ่นมากขึ้น ศึกษาฯ

จังหวัดตาก 2.เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ ท&องถิ่น (2560 : 100,000) กว(าร&อยละ 80 2.เยาวชนและประชาชนสืบสานศิลป

ภูมิปKญญาท&องถิ่นให&คงอยู(สืบไป จํานวน 100 คน ต(อป9 ของเปBาหมาย วัฒนธรรม ภูมิปKญญาท&องถิ่นให&คงอยู(

21 โครงการฝ	กอบรมพัฒนาเครือข(าย 1.เพื่อเพิ่มพูนความรู&และพัฒนา  - จัดฝ	กอบรมถ(ายทอดความรู&และ 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.เครือข(ายวัฒนธรรมและภูมิปKญญา กองการ

วัฒนธรรมและภูมิปKญญาท&องถิ่น ศักยภาพเครือข(ายวัฒนธรรมและ เพิ่มศักยภาพเครือวัฒนธรรมและ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรมไม(น&อย ท&องถิ่นได&รับการพัฒนาศักยภาพ ศึกษาฯ

จังหวัดตาก ภูมิปKญญาท&องถิ่นจังหวัดตาก ภูมิปKญญาท&องถิ่นจังหวัดตาก กว(าร&อยละ 80 และเพิ่มพูนความรู&

2.เพื่อเปNนการแลกเปลี่ยนเรียนรู& จํานวน 50 คน ต(อป9 ของเปBาหมาย 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู&ซึ่งกันและกัน

22 โครงการฝ	กอบรมด&านประเพณี ศิลปะ 1.เพื่ออนุรักษ7ฟZ_นฟูวัฒนธรรมประเพณี  - จัดฝ	กอบรมด&านประเพณี ศิลปะ 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.เยาวชน และประชาชนได&อนุรักษ7 กองการ

วัฒนธรรมของจังหวัดตาก ที่ทรงคุณค(าให&ดํารงอยู(กับวิถีชีวิต วัฒนธรรมของจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม ฟZ_นฟูประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ศึกษาฯ

ของจังหวัดตาก จํานวน 300 คน ต(อป9 ไม(น&อยกว(า ที่ทรงคุณค(าให&ดํารงอยู(คู(สังคมไทย

2.เพื่อเพิ่มพูนความรู& และพัฒนา ร&อยละ 80 2.เยาวชนและประชาชนได&ร(วมกัน

ด&านประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ของเปBาหมาย ศึกษาเรียนรู& และตระหนักถึงคุณค(า

ให&คงอยู(ต(อชนรุ(นหลัง ความเปNนมาของวัฒนธรรมประเพณี

ศิลปะ วัฒนธรรม

 -  - 13,290,000 13,290,000 13,290,000 13,290,000  -  -  -
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส(งเสริมการปลูกพืชผัก 1.เพื่อลดการใช&สารเคมีและปุ`ยเคมี  - จัดฝ	กอบรมให&ความรู&และศึกษา 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.เกษตรกรได&รับความรู&และผลิต กองแผนและ

ปลอดภัยจากสารพิษ 2.เพื่อให&เกษตรกรผู&ผลิตมีสุขภาพดี ดูงานการปลูกพืชผักปลอดภัย งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม/กิจกรรม พืชผักปลอดภัยจากสารพิษเพิ่มขึ้น งบประมาณ

และผลผลิตที่ได&ปลอดภัยต(อผู&บริโภค จากสารพิษ ไม(น&อยกว(า

3.เพื่อสร&างทางเลือกให&กับเกษตรกร จํานวน 90 คน ต(อป9 ร&อยละ 80 2.เปNนต&นแบบในการผลิตพืชผัก

ในการสร&างรายได&และสร&างงานจาก  - สนับสนุนเครือข(ายผู&ผลิตและ ของเปBาหมาย ปลอดสารพิษ ให&เกษตรกรที่สนใจ

 ฐานทรัพยากรที่ตนเองมี จําหน(ายพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ ได&เรียนรู&

 4.เพื่อส(งเสริมการตลาดและพัฒนา  - สนับสนุนการตลาดและ 3.มีสถานที่ผลิตและจําหน(าย

บรรจุภัณฑ7ของพืชผักปลอดภัยจาก บรรจุภัณฑ7 พืชผักปลอดสารพิษ

สารพิษ

2 โครงการจัดงานวันเกษตรแฟร7 1.เพื่อเผยแพร(ความรู&  วิชาการทางด&าน  - จัดกิจกรรมเผยแพร(ความรู& 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู& กองแผนและ

การเกษตร ให&แก(บุคคลทั่วไป การสาธิตด&านการเกษตรและ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก กิจกรรม ระหว(างเกษตรกรและนักวิชาการ งบประมาณ

2.เพื่อเปNนการส(งเสริมให&เกษตรกรได&มี จัดประกวดการแปรรูปผลผลิต (2560 : 200,000) ไม(น&อยกว(า 2.ประชาชน ผู&ประกอบการ 

พื้นที่แสดงผลผลิตทางการเกษตร ทางการเกษตร ร&อยละ 80 ได&ทราบถึงแหล(งผลิตทาง

3.เพื่อส(งเสริมการตลาด ผลผลิต ผู&เข&าร(วมกิจกรรม ของเปBาหมาย การเกษตรมากขึ้น

ทางการเกษตร จํานวน 2,000 คน ต(อป9 3.เกษตรกรมีแหล(งจําหน(ายผลผลิต

ทางการเกษตร
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการภูมิปKญญาไทย 1.เพื่อน&อมนําแนวพระราชดําริของ  - จัดฝ	กอบรม จํานวน 100 คน 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.เกษตรกรได&สืบสานหลักปณิธาน กองแผนและ

ทํานา 1 ไร( ได&เงิน 1 แสนบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ต(อป9 งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรม ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร งบประมาณ

 ภูมิพลอดุลยเดช ในการใช&พื้นที่ให&เกิด  - สนับสนุนการจัดทําแปลงนา ไม(น&อยกว(า มหาภูมิพลอดุลยเดช  และน&อมนํา

ประโยชน7สูงสุดโดยเพิ่มประสิทธิภาพ ป9ละ 20 แปลง ร&อยละ 80 แนวพระราชดําริมาใช&ในการปฏิบัติ

ของการผลิตจากผลผลิตทางการเกษตร  - สนับสนุนเครื่องจักรกล ของเปBาหมาย 2.เกษตรกรผู&เข&าร(วมโครงการ

โดยใช&แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร&อมค(าน้ํามันเชื้อเพลิง สามารถนําความรู&ไปปฏิบัติจริง

2.เพื่อให&เกษตรกรมีสุขภาพดีและ ในการขนย&ายเพื่อปรับพื้นที่ ในพื้นที่ของตนเองได& อย(างเปNน

ผลผลิตที่ได&ปลอดภัยจากสารเคมี แปลงนา จํานวนแปลงนา รูปธรรม เกษตรกรสามารถเพิ่ม

3.เพื่อเสริมสร&างนวัตกรรมในด&าน  - สนับสนุนปKจจัยการผลิต ที่สนับสนุน ประสิทธิภาพทางการเกษตร

แนวคิดและกระบวนการทํานารูปแบบ วัสดุ อุปกรณ7 เมล็ดพันธุ7 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

ใหม(ที่สามารถเพิ่มรายได&และลดต&นทุน พันธุ7สัตว7ต(างๆ ในการผลิตและมีรายได&เพิ่มขึ้น

ได&อย(างชัดเจน  - สนับสนุนการพัฒนาแปรรูป

ผลผลิต และบรรจุภัณฑ7

 - สนับสนุนการตลาด

4 โครงการส(งเสริมการผลิตปุ`ยอินทรีย7 1.เพื่อส(งเสริมให&ใช&ปุ`ยอินทรีย7ใน  - จัดฝ	กอบรมการผลิตปุ`ยอินทรีย7 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผู&เข&าร(วม 1.เกษตรกรลดต&นทุนผลิตในภาค กองแผนและ

เพื่อการเกษตรยั่งยืน ภาคการเกษตร จํานวน 100 คน ต(อป9 งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ	กอบรมไม(น&อย การเกษตร งบประมาณ

2.เพื่อลดต&นทุนการผลิตในภาค  กว(าร&อยละ 80 2.เกษตรกรนําปรัชญาเศรษฐกิจ

การเกษตร  ของเปBาหมาย พอเพียงมาใช&ในชีวิตประจําวัน

3.เพื่อรักษาสภาพดินให&มีความอุดม

สมบูรณ7  
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โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการประกวดแปลงนาสาธิต 1.เพื่อส(งเสริมการสร&างนวัตกรรมใหม(  - จัดประกวดแปลงนาสาธิตฯ  - 100,000 100,000 100,000 จํานวนแปลงนา  - เกษตรกรที่ทําแปลงนาสาธิต กองแผนและ

ภูมิปKญญาไทย ทํานา 1 ไร( ได&เงิน ด&านแนวคิดและกระบวนการทํานา ในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อยกย(อง งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่เข&าร(วม ได&รับการเชิดชูเกียรติและมีขวัญ งบประมาณ

1 แสนบาท รูปแบบใหม(ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม( เชิดชูเกียรติฯ รางวัลชนะเลิศ โครงการ กําลังใจเพิ่มขึ้น

2.เพื่อเปNนการยกย(องเชิดชูเกียรติ 1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  - มีสถานที่สําหรับการเรียนรู&

และให&กําลังใจแก(เกษตรกรที่ทํา จํานวน 1 รางวัล รองชนะเลิศ และศึกษาดูงานของผู&ที่สนใจ

แปลงนาสาธิตฯ ที่ประสบผลสําเร็จ อันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล และ

รางวัลชมเชย จํานวน 10 รางวัล

6 โครงการจัดทําเอกสารคู(มือเกษตร  - เพื่อเผยแพร(ความรู&ด&านการเกษตร  - จัดทําเอกสารคู(มือ 100,000  - 100,000  - จํานวนรูปเล(ม  - เกษตรกร/ประชาชนได&รับความรู& กองแผนและ

ปลอดภัย ปลอดภัย เกษตรอินทรีย7 เพื่อเผยแพร( งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก เรื่องเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น งบประมาณ

ให&กับเกษตรกร/ประชาชน

ผู&สนใจ จํานวน 2,000 เล(ม

 -  - 1,100,000 1,100,000 1,200,000 1,100,000  -  -  -
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รวม  6  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฟZ_นฟูสมรรถภาพที่จําเปNน  - เพื่อให&ผู&พิการหรือผู&ที่จําเปNนต&อง  - สมทบงบประมาณกับสํานัก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนกลุ(ม  - ผู&ที่จําเปNนต&องได&รับการฟZ_นฟู กองกิจการ

ต(อสุขภาพ ได&รับการฟZ_นฟูสมรรถภาพได&รับบริการ หลักประกันสุขภาพและดําเนิน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก เปBาหมายที่ได&รับ สมรรถภาพได&รับบริการเพิ่ม สภาฯ

มากขึ้น งานตามข&อตกลง บริการ ๘๐% และครอบคลุมมากขึ้น

ของเปBาหมาย

ทั้งหมด

 -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -  -  -

130

2.5 แผนงานงบกลาง

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา

รวม  1  โครงการ



  

  

  

แบบ ผ. 01 
สําหรับ องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 

 
3. ยุทธศาสตร�ด�านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

และการรักษาความสงบเรียบร�อย 
 

 

 

3. ยุทธศาสตร�ด�านการบริหารจัดกที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม  



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน
ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได/รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� 1.เพื่อจัดทํา/ทบทวนแผนพัฒนา 1.จัดประชุมคณะกรรมการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะเวลา  - องค,การบริหารส.วนจังหวัดตาก กองแผนและ

องค,การบริหารส.วนจังหวัดตาก ท�องถิ่นสี่ป� ของ อบจ.ตาก เป1นกรอบ เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก แล�วเสร็จ มีแผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� และแผน งบประมาณ

ในการกําหนดทิศทางการพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบฯ การดําเนินงาน สําหรับเป1นเครื่องมือ

ให�มุ.งไปสู.สภาพการณ,อันพึงประสงค, ว.าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาฯ ในการแก�ไขป:ญหาความต�องการ

ได�อย.างเท.าทันกับการเปลี่ยนแปลง 2.จัดทํารูปเล.มแผนพัฒนาท�องถิ่น จํานวนรูปเล.ม ของประชาชนได�อย.างแท�จริง

สามารนําไปสู.การแก�ไขป:ญหาและ สี่ป� อบจ.ตาก (ที่เพิ่มเติมหรือ

สนองตอบความต�องการของประชาชน เปลี่ยนแปลง) 

ในจังหวัดตาก จํานวน 100 เล.ม ต.อป� 

2.เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานซึ่งแสดง 3.จัดทํารูปเล.มแผนการดําเนินงาน จํานวนรูปเล.ม

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา อบจ.ตาก จํานวน 100 เล.ม

และกิจกรรมที่จะดําเนินการ

2 โครงการติดตามและประเมินผล 1.เพื่อติดตามความก�าวหน�าในการ 1.ดําเนินการติดตามและประเมินผล 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง 1.ทราบผลการประเมินความ กองแผนและ

แผนพัฒนาท�องถิ่นสี่ป� ปฏิบัติงาน ดําเนินงานตามแผนพัฒนา การดําเนินการ จํานวน 4 ครั้ง ต.อป� งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ดําเนินการ พึงพอใจของประชาชนที่มีต.อ งบประมาณ

องค,การบริหารส.วนจังหวัดตาก อบจ.ตาก 2.สํารวจความคิดเห็นของประชาชน ติดตามฯ การบริการของ อบจ. ตาก

2.เพื่อประเมินความพึงพอใจของ ในจังหวัดตากที่มีต.อการดําเนินงาน 2.ทราบป:ญหา อุปสรรค ข�อเสนอแนะ 

ประชาชนต.อการจัดบริการสาธารณะ ของ อบจ.ตาก จํานวน 1 ครั้ง และสามารถนํามาเป1นแนวทาง

ของ อบจ.ตาก ต.อป� ในการพัฒนาการให�บริการของ

อบจ.ตาก
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ยุทธศาสตร�จังหวัดตาก 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร/อย
ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 5 การบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคมรักษาความสงบเรียบร/อย     
 

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณและที่ผ�านมา

3. ยุทธศาสตร�ด/านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร/อย



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได/รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการประสานการจัดทําแผนพัฒนา 1.เพื่อจัดทํา/ทบทวนยุทธศาสตร, 1.จัดทํายุทธศาสตร,การพัฒนา 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะเวลา 1.มีแผนยุทธศาสตร,การพัฒนาของ กองแผนและ

ท�องถิ่นสี่ป� จังหวัดตาก การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก ของ อปท.ในเขตจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก แล�วเสร็จ อปท. ในขเตจังหวัดตากสําหรับเป1น งบประมาณ

2.เพื่อบูรณาการโครงการของ อปท. 2.จัดประชุมคณะกรรมการ ตามระเบียบฯ แนวทางในการดําเนินการร.วมกัน

ในเขตจังหวัดตาก ประสานแผนพัฒนาท�องถิ่น ระหว.าง อปท.ในเขตจังหวัดตาก

3.เพื่อตอบสนองความต�องการของ ระดับจังหวัด 2.โครงการของ อปท. ในเขต

ประชาชนและสอดคล�องกับแผนพัฒนา จังหวัดตาก ได�รับพิจารณาบูรณาการ

ระดับต.างๆ จากคณะกรรมการประสานแผนฯ

4.เพื่อให�มีข�อมูลของ อปท. มาใช� อย.างรอบด�าน

ประโยชน,ในการประสานแผนพัฒนา 3.มีข�อมูลของ อปท. มาใช�ประโยชน,

ของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก ในการประสานแผนพัฒนาท�องถิ่น

สี่ป� ของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก

4 โครงการบริหารจัดการศูนย,เครือข.าย 1.เพื่อประสานการปฏิบัติงานและสร�าง 1.บริหารจัดการศูนย,เครือข.าย 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนกิจกรรม  - สามารถบริหารจัดการศูนย, กองแผนและ

เพื่อแก�ไขป:ญหา และส.งเสริมการ เครือข.ายความร.วมมือของทุกภาคส.วน สําหรับเป1นศูนย,เครือข.ายเพื่อ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ดําเนินการ เครือข.ายสําหรับเป1นศูนย,เครือข.าย งบประมาณ

มีส.วนร.วมในการพัฒนาท�องถิ่น ในการแก�ไขป:ญหาของประชาชนและ แก�ไขป:ญหา และส.งเสริมการมี เพื่อแก�ไขป:ญหา และส.งเสริม

(Clinic Center) การพัฒนาท�องถิ่น ส.วนร.วมในการพัฒนาท�องถิ่น การมีส.วนร.วมในการพัฒนาท�องถิ่น

องค,การบริหารส.วนจังหวัดตาก 2.เพื่อสร�างแหล.งเรียนรู� และเสริมสร�าง 2.แสวงหาแนวทางการให�ความรู�

ความรู�แก.ทุกภาคส.วนที่กี่ยวข�องใน ที่มีความจําเป1นในการแก�ไข

จังหวัดตาก ป:ญหาของประชาชนในพื้นที่

จังหวัดตาก
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โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได/รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการส.งเสริมประชาธิปไตย  - เพื่อให�ความรู� ความเข�าใจ เกี่ยวกับ  - จัดทํากิจกรรมส.งเสริมประชา 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้ง  - นักเรียน นักศึกษาและประชาชน กองกิจการ

การปกครองระบอบประชาธิปไตย ธิปไตย เช.น การรณรงค, ประชา งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ในการจัดกิจกรรม ได�รับความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับ สภาฯ

สัมพันธ,กิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับ (2560 : 100,000) ประชาธิปไตยได�อย.างถูกต�องและ

การปกครองระบอบประชาธิปไตย จังหวัดตากมีแนวทางการส.งเสริม

การจัดกิจกรรมส.งเสริมให�ความรู� ประชาธิปไตย

เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชา

ธิปไตย จํานวน 2 ครั้ง ต.อป�

6 โครงการฝSกอบรมพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อให�การปฏิบัติงานขององค,การ  - ฝSกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู�เข�าร.วม  - องค,การบริหารส.วนจังหวัดตาก กองกิจการ

การปฏิบัติงาน อบจ.ตาก บริหารส.วนจังหวัดตาก มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน อบจ.ตาก ให�กับ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม สามารถปฏิบัติงานได�อย.าง สภาฯ

เนื่องจากฝTายบริหาร ฝTายนิติบัญญัติ ฝTายบริหาร ฝTายนิติบัญญัติ (2560 : 300,000) ไม.น�อยกว.า มีประสิทธิภาพ

และเจ�าหน�าที่ มีการประสานงานและ และเจ�าหน�าที่ อบจ.ตาก ร�อยละ 80

กําหนดทิศทางการปฏิบัติงานไปใน จํานวน 100 คน ต.อป� ของเปVาหมาย

ทิศทางเดียวกัน

7 โครงการฝSกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพงานกิจการสภา  - ฝSกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู�เข�าร.วม  - งานกิจการสภาองค,การบริหาร กองกิจการ

งานกิจการสภาองค,การบริหารส.วน องค,การบริหารส.วนจังหวัดตาก ให�มี งานกิจการสภาฯ ให�กับ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม ส.วนจังหวัดตาก สามารถปฏิบัติงาน สภาฯ

จังหวัดตาก ประสิทธิภาพ ถูกต�องตามระเบียบ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ (2560 : 300,000) ไม.น�อยกว.า ได�อย.างประสิทธิภาพ ถูกต�องตาม

และรวดเร็ว เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ร�อยละ 80 ระเบียบ และรวดเร็ว

คณะผู�บริหาร และและเจ�าหน�าที่ ของเปVาหมาย

ที่เกี่ยวข�องกับงานกิจการสภาฯ

จํานวน 80 คน ต.อป�
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8 โครงการฝSกอบรมพัฒนาศักยภาพและ  - เพื่อให�ความรู� ความเข�าใจ แนวทาง  - ฝSกอบรมพัฒนาศักยภาพและ 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู�เข�าร.วม  - องค,กรปกครองส.วนท�องถิ่นใน กองกิจการ

บทบาทสภาท�องถิ่นในจังหวัดตาก การดําเนินงานร.วมกันของสภาท�องถิ่น บทบาทสภาท�องถิ่นในจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม จังหวัดตาก มีนโยบายและมุ.งเน�น สภาฯ

ในจังหวัดตาก ให�กับองค,กรปกครองส.วนท�องถิ่น (2560 : 200,000) ไม.น�อยกว.า การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน

ในจังหวัดตาก จํานวน  500 คน ร�อยละ 80

ต.อป� ของเปVาหมาย

9 โครงการจัดการเลือกตั้งผู�บริหารและ  - เพื่อให�การจัดการเลือกตั้งผู�บริหาร  - จัดการเลือกตั้งผู�บริหาร และ 30,000,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู�มีสิทธิ  - องค,การบริหารส.วนจังหวัดตาก กองกิจการ

สภาชิกสภาองค,การบริหารส.วน และสมาชิกสภาองค,การบริหารส.วน สมาชิกสภาองค,การบริหารส.วน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก เลือกตั้งมาใช� มีผู�บริหารและสมาชิกสภาองค,การ สภาฯ

จังหวัดตาก จังหวัดตากเป1นไปตามที่ระเบียบ จังหวัดตาก (2560 : 100,000) สิทธิเลือกตั้ง บริหารส.วนจังหวัดตาก ครบตาม

กฎหมายกําหนด   ไม.น�อยกว.า จํานวนที่กฎหมายกําหนด

ร�อยละ 70

10 โครงการรณรงค, ประชาสัมพันธ,  - เพื่อรณรงค, เชิญชวนประชาชน  - จัดกิจกรรม หรือทําปVาย สื่อ 100,000 100,000      100,000      100,000      จํานวนกิจกรรม  - ประชาชนสนใจ และตื่นตัว กองกิจการ

การเลือกตั้งฯ ให�มีส.วนร.วมในการเลือกตั้งฯ รณรงค,ประชาสัมพันธ,การเลือกตั้งฯ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ดําเนินการ ในการไปใช�สิทธลงคะแนนเลือกตั้ง สภาฯ

จํานวน 3 กิจกรรม ไม.น�อยกว.าร�อยละ 70 ของจํานวน

ผู�มีสิทธิเลือกตั้ง

11 โครงการปฐมนิเทศข�าราชการ ลูกจ�าง 1.เพื่อให�บุคลากรที่ได�รับการบรรจุ  - ให�ความรู�แก.ข�าราชการและ 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู�เข�าร.วม 1.บุคลากรที่ได�รับการบรรจุและ กองการ

และพนักงานจ�าง ของ อบจ.ตาก และแต.งตั้งใหม.ทราบถึงนโยบาย พนักงาน จ�าง อบจ.ตาก  ที่ได�รับ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม แต.งตั้งใหม.ได�ทราบถึงนโยบาย เจ�าหน�าที่

การบริหารงานของ อบจ.ตาก การบรรจุ และแต.งตั้งใหม. (2560 : 50,000) ไม.น�อยกว.า การบริหารงานของ อบจ.ตาก

และขององค,กรปกครองส.วนท�องถิ่น หรือผู�สังเกตการณ, จํานวน 30 คน ร�อยละ 80 และขององค,กรปกครองส.วนท�องถิ่น

2.เพื่อให�บุคลากรที่ได�รับการบรรจุ ต.อป� ของเปVาหมาย 2.บุคลากรที่ได�รับการบรรจุและ

และแต.งตั้งใหม.ทราบถึงกฎ ระเบียบ แต.งตั้งใหม.ทราบถึงกฎ ระเบียบ

ข�อบังคับ วินัย ของข�าราชการ ลูกจ�าง ข�อบังคับ วินัยของข�าราชการ

และพนักงานจ�าง ลูกจ�าง และพนักงานจ�าง
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3.เพื่อส.งเสริมด�านคุณธรรม จริยธรรม 3.บุคลากร อบจ.ตาก มีคุณธรรม

เสริมสร�างความเข�มแข็งในการปVองกัน จริยธรรม มีความเข�มแข็งใน

การปราบปรามการทุจริตภาครัฐ การปVองกันและปราบปราม

การทุจริตภาครัฐมากขึ้น

12 โครงการฝSกอบรมด�านคุณธรรม และ 1.เพื่อให�บุคลากร อบจ.ตาก มีจิตสํานึก  - ฝSกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผู�เข�าร.วม 1.บุคลากรอบจ.ตาก มีจิตสํานึก กองการ

จริยธรรม ของบุคลากร อบจ.ตาก ค.านิยม ความประพฤติ คุณธรรม และผู�สังเกตการณ, งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม ค.านิยม ความประพฤติ คุณธรรม เจ�าหน�าที่

จริยธรรมที่ดี ต.อองค,กรหรือหน.วยงาน จํานวน 100 คน ต.อป� (2560 : 150,000) ไม.น�อยกว.า จริยธรรมที่ดี ต.อองค,กรหรือ

ภาครัฐ นําสู.การปVองกันและปราบปราม ร�อยละ 80 หน.วยงานภาครัฐ นําสู.การปVอง

การทุจริตภาครัฐ ของเปVาหมาย กันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

2.เพื่อให�ผู�เข�ารับการฝSกอบรมได�รับ 2.บุคลากรอบจ.ตากได�รับความ

ความรู�แนวคิดและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ รู� แนวคิดและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ

การพัฒนาสมรรถภาพทางร.างกายและ การพัฒนาสมรรถภาพทางร.างกาย

จิตใจ ตลอดจนสามารถนําไปใช�ในการ และจิตใจ ตลอดจนสามารถนําไปใช�

ดําเนินชีวิตประจําวันได�อย.างเหมาะสม ในการดําเนินชีวิตประจําวันได�

และต.อเนื่อง อย.างเหมาะสมและต.อเนื่องมากขึ้น

3.เพื่อเสริมสร�างความสัมพันธ,อันดีของ 3.บุคลากร อบจ.ตากมีความ

บุคลากร อบจ.ตาก สัมพันธ,อันดีมากขึ้น

135

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได/รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการเสริมสร�างศักยภาพ 1.เพื่อให�ข�าราชการ อบจ.ตาก มีความรู�  - ฝSกอบรมข�าราชการ 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผู�เข�าร.วม 1.ข�าราชการ อบจ.ตาก มีความรู� กองการ

การปฏิบัติงานของข�าราชการ ความชํานาญเพิ่มมากขึ้น และพัฒนา และผู�สังเกตการณ, งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม ความชํานาญเพิ่มมากขึ้น และได� เจ�าหน�าที่

อบจ.ตาก ตนเองไปสู.ความก�าวหน�า จํานวน 100 คน ต.อป� ไม.น�อยกว.า พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน

2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของข�าราชการ ร�อยละ 80 2.ข�าราชการ อบจ.ตาก มีสมรรถนะ

อบจ.ตาก ให�มีสมรรถนะสูง พร�อมต.อ ของเปVาหมาย สูงเพิ่มขึ้น พร�อมต.อการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงและสร�างผลงาน และสร�างผลงานได�อย.างมี

ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

3.เพื่อให�ข�าราชการ อบจ.ตาก 3.ข�าราชการ อบจ.ตาก ทุกระดับ

ทุกระดับ มีทัศนคติที่ดี ทุ.มเท มีทัศนคติที่ดี ทุ.มเท และเสียสละ

และเสียสละเพื่อองค,กร เพื่อ อบจ.ตาก

4.เพื่อทําให�การปฏิบัติงาน 4.การปฏิบัติงานของข�าราชการ

ของข�าราชการ อบจ.ตาก อบจ.ตาก มีประสิทธิภาพและมี

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสิทธิผล

14 โครงการเสริมสร�างศักยภาพ 1.เพื่อให�พนักงานจ�าง อบจ.ตาก  - ฝSกอบรมพนักงานจ�าง 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู�เข�าร.วม 1.พนักงานจ�าง อบจ.ตาก มีความรู� กองการ

การปฏิบัติงานของพนักงานจ�าง มีความรู� ความชํานาญเพิ่มมากขึ้น และผู�สังเกตการณ, งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม ความชํานาญเพิ่มมากขึ้น และได� เจ�าหน�าที่

อบจ.ตาก และพัฒนาตนเองไปสู.ความก�าวหน�า จํานวน 170 คน ต.อป� ไม.น�อยกว.า พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน

2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานจ�าง ร�อยละ 80 2.พนักงานจ�าง อบจ.ตาก มี

อบจ.ตาก ให�มีสมรรถนะสูง พร�อมต.อ ของเปVาหมาย สมรรถนะสูงเพิ่มขึ้น พร�อมต.อ

การเปลี่ยนแปลงและสร�างผลงาน การเปลี่ยนแปลงและสร�างผลงาน

ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ได�อย.างมีประสิทธิภาพ
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3.เพื่อให�พนักงานจ�าง อบจ.ตาก 3.พนักงานจ�าง อบจ.ตาก ทุกระดับ

ทุกระดับ มีทัศนคติที่ดี ทุ.มเท มีทัศนคติที่ดี ทุ.มเท และเสียสละ

และเสียสละเพื่อองค,กร เพื่อ อบจ.ตาก

4.เพื่อทําให�การปฏิบัติงาน 4.การปฏิบัติงานของพนักงานจ�าง

ของพนักงานจ�าง อบจ.ตาก อบจ.ตาก มีประสิทธิภาพและมี

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสิทธิผล

15 โครงการฝSกอบรมพัฒนาความรู� 1.เพื่อให�บุคลากร อบจ.ตาก มีความรู�  - ฝSกอบรมผู�บริหาร คณะผู�บริหาร 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนผู�เข�าร.วม 1.บุคลากร อบจ.ตาก มีความรู� กองการ

และทักษะด�านการปฏิบัติงานของ และทักษะในการบริหารงาน รวมทั้ง ข�าราชการ ลูกจ�าง พนักงานจ�าง งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม และทักษะในการบริหารงานรวมทั้ง เจ�าหน�าที่

บุคลากร อบจ.ตาก เพิ่มพูนความรู�และประสบการณ,โดย อบจ.ตาก และผู�สังเกตการณ, ไม.น�อยกว.า เพิ่มพูนความรู�และประสบการณ,

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 200 คน ต.อป� ร�อยละ 80 มากยิ่งขึ้น

2.เพื่อเป1นการเป\ดโลกทัศน,ของ  - ทัศนศึกษาดูงาน ของเปVาหมาย 2.เป1นการเป\ดโลกทัศน,ของ

บุคลากร อบจ.ตาก ให�มีวิสัยทัศน, จํานวน 100 คน ต.อป� บุคลากร อบจ.ตาก และมีวิสัยทัศน,

กว�างไกล กว�างไกลยิ่งขึ้น

3.เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต 3.บุคลากร อบจ.ตาก ทราบถึง

ของราษฎรนอกพื้นที่ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของราษฎร

นอกพื้นที่

16 โครงการฝSกอบรมพัฒนาทักษะการพูด 1.เพื่อให�ผู�เข�ารับการอบรมได�เข�าใจ  - ฝSกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู�เข�าร.วม 1.ผู�เข�ารับการอบรมได�ทราบถึง กองการ

ในที่ชุมชน ถึงเรื่องพื้นฐานการพูดในที่ชุมชน และผู�สังเกตการณ, งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม พื้นฐานการพูดในที่ชุมชน เจ�าหน�าที่

2. เพื่อให�ผู�เข�ารับการอบรมได�เข�าใจ จํานวน 50 คน ต.อป� ไม.น�อยกว.า 2.ผู�เข�ารับการอบรมได�เข�าใจถึง

ถึงความหมายและขั้นตอนในการ ร�อยละ 80 ความหมายและขั้นตอนการพูดเพื่อ

เตรียมการพูดเพื่อการนําเสนอใน ของเปVาหมาย การนําเสนอในที่ชุมชนอย.างมี

ที่ชุมชนอย.างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
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3.เพื่อให�ผู�เข�ารับการอบรมได� 3.ผู�เข�ารับการฝSกอบรมได�รับเทคนิค

รับเทคนิคการพูดอย.างมีประสิทธิ การพูดอย.างมีประสิทธิภาพใน

ภาพในรูปแบบต.างๆ รูปแบบต.างๆ

4.เพื่อให�ผู�เข�ารับการอบรมได�มี 4.ผู�เข�ารับการฝSกอบรมได�มีการฝSก

โอกาสในการฝSกทักษะในการพูด ทักษะการพูดในที่ชุมชนอย.าง

ในที่ชุมชนอย.างเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ

17 โครงการประชุมสัมมนาผู�บริหาร 1.เพื่อเพิ่มพูนความรู�ความเข�าใจ  - ฝSกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู�เข�าร.วม 1.บุคลากร อบจ.ตาก ได�นําความรู� กองการ

ข�าราชการ ลูกจ�างประจํา ด�านระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข�อง และผู�สังเกตการณ, งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข�องกับ เจ�าหน�าที่

และพนักงานจ�าง ของ อบจ.ตาก กับ อบจ. ให�กับบุคลากร อบจ.ตาก จํานวน 250 คน ต.อป� ไม.น�อยกว.า อบจ. มาใช�ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

2.เพื่อให�บุคลากร อบจ.ตาก ร�อยละ 80 2. บุคลากร อบจ.ตาก มีวินัยในการ

มีวินัยในการปฏิบัติงานได�อย.าง ของเปVาหมาย ปฏิบัติงานได�อย.างถูกต�องตาม

ถูกต�องตามระเบียบ กฎหมาย ระเบียบ กฎหมาย ทําให�เกิดการ

ปVองกันความผิดพลาดอันเกิด ผิดพลาดในการปฏิบัติงานน�อยลง

จากการปฏิบัติงาน 3.การบริหารราชการมีประสิทธิ

3.เพื่อนําองค,กรสู.การบริหาร ภาพ คุ�มค.า เกิดผลสัมฤทธิ์ต.อภารกิจ

ราชการอย.างมีประสิทธิภาพ ขององค,กร และเกิดประโยชน,สูงสุด

คุ�มค.า เกิดผลสัมฤทธิ์ ต.อภารกิจ ต.อประชาชนมากยิ่งขึ้น

ขององค,กร และเพื่อประโยชน, 4.ทําให�ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน

สูงสุดของประชาชน ของบุคลากร อบจ.ตาก 

4.เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร อบจ.ตาก 
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18 โครงการฝSกอบรมและศึกษาดูงาน 1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให�มีความรู�และ  - ฝSกอบรมคณะผู�บริหาร 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผู�เข�าร.วม 1. บุคลากรใน อบจ.ตาก มีความรู� สํานักปลัดฯ

ตามหลักกิจการบ�านเมืองที่ดี ทักษะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สมาชิกสภาฯ ข�าราชการ ลูกจ�าง งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม และทักษะในการปฏิบัติงานตาม

การปฏิบัติงานขององค,กรทั้ง 48 พนักงานจ�าง อบจ.ตาก (2560 : 300,000) ไม.น�อยกว.า มาตรฐานขององค,กร

มาตรฐาน และด�านอื่นๆ จํานวน 50 คน ร�อยละ 80 2.มีระบบเตือนและปVองกันการ

2.เพื่อสร�างระบบเตือนและปVองกันการ ของเปVาหมาย ทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจน

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการ การสร�างความโปร.งใสในการ

สร�างความโปร.งใสในการบริหารงาน บริหารงานและการปฏิบัติราชการ

และการปฏิบัติราชการ 3.ข�าราชการ ลูกจ�าง พนักงานจ�าง

3.เพื่อสร�างจิตสํานึกให�แก.ข�าราชการ และประชาชนทั่วไป มีจิตสํานึก

ลูกจ�าง พนักงานจ�าง และประชาชนทั่วไป ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมที่ดี 

ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และ และตระหนักถึงความสําคัญของ

ตระหนักถึงความสําคัญของภัยจากการ ภัยจากการทุจริตและประพฤติ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ มิชอบ

๑๙ โครงการฝSกอบรมหลักสูตรการพัฒนา  - เพื่อให�ผู�เข�ารับการฝSกอบรมมีความรู�  - จัดฝSกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู�เข�าร.วม  - ผู�เข�ารับการฝSกอบรมมีความรู�และ สํานักปลัด

ทักษะด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศและการสื่อสารให�แก. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม ทักษะการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับการทํางาน และการสื่อสารในการปฏิบัติงาน ผู�บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ไม.น�อยกว.า และการสื่อสารในการปฏิบัติงาน

ข�าราชการ ลูกจ�าง พนักงานจ�าง                     ร�อยละ 80 เพิ่มขึ้น

และเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�อง ของเปVาหมาย

จํานวน 60 คน ต.อป�
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20 โครงการเผยแพร.ประชาสัมพันธ,ทาง 1.เพื่อสร�างความเข�าใจระหว.างบุคคล 1.จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบ 456,000 456,000 456,000 456,000 จํานวนครั้ง  - ประชาชนทั่วไปได�รับทราบ สํานักปลัดฯ

สถานีวิทยุ กับหน.วยงาน ประชาชนทางสถานีวิทยุ สวท.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ในการ ข�อมูลข.าวสารกิจกรรม ผลงาน

2.เพื่อให�ประชาชนได�รับทราบข�อมูล และ สวท.แม.สอดทุกวันจันทร,ถึง (2560 : 456,000) จัดรายการ ของ อบจ.ตาก ก.อนการดําเนินการ 

ทันต.อเหตุการณ, วันเสาร, เวลา 10.00 - 10.30 น. ระหว.างดําเนินการ และดําเนินการ

3.เพื่อให�ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดี วันละ 30 นาที แล�วเสร็จ ทันต.อเหตุการณ,ในสภาพ

ต.อ อปท. 2.จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบ ป:จจุบัน

ประชาชนทางสถานีวิทยุ อสมท.ตาก

ทุกวันจันทร,ถึงวันเสาร, เวลา 10.00

ถึง 10.30 น.วันละ 30 นาที

21 โครงการจัดทําวารสาร อบจ.ตาก  - เพื่อเผยแพร.ข.าวสาร/ผลงานและ  - จัดจ�างผลิตวารสาร 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนฉบับ  - ประชาชนได�รับทราบผลการ สํานักปลัดฯ

กิจกรรม ของ อบจ.ตาก ในแต.ละเดือน จํานวน 4 ฉบับ ต.อป� งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่จัดพิมพ, ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได�แถลง

(2560 : 300,000) ไว�ต.อสภา อบจ.ตาก

22 โครงการจัดทําแผ.นพับข.าว  - เพื่อเผยแพร.ประชาสัมพันธ,ข.าวสาร  - จัดจ�างผลิตแผ.นพับ 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนฉบับ  - ประชาชนจังหวัดตาก ได�รับทราบ สํานักปลัดฯ

ความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก ความเคลื่อนไหวของ อบจ.ตาก จํานวน 4 ฉบับ ต.อป� งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่จัดพิมพ, ข�อมูลความเคลื่อนไหวของอบจ.ตาก

ในรูปแบบแผ.นพับ (2560 : 40,000) ทั้งก.อนดําเนินการ ระหว.างดําเนินการ 

และหลังดําเนินการ

23 โครงการจัดทําหนังสือรายงานผล  - เพื่อเผยแพร.ผลการปฏิบัติงานตาม  - จัดจ�างผลิตหนังสือรายงานผล 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนเล.ม  - ประชาชนได�รับทราบผลการ สํานักปลัดฯ

การปฏิบัติงานประจําป� นโยบายที่ได�แถลงไว�ต.อสภา อบจ.ตาก การปฏิบัติงานประจําป�งบประมาณ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได�แถลง

ให�ประชาชนได�รับทราบ จํานวน 600 เล.ม ต.อป� (2560 : 100,000) ไว�ต.อสภา อบจ.ตาก
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24 โครงการจัดทําคู.มือแนะนํา อบจ.ตาก 1.เพื่อเผยแพร.ประชาสัมพันธ,นโยบาย  - จัดจ�างหนังสือคู.มือแนะนํา 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนเล.ม 1.ประชาชนทั่วไปทราบนโยบาย สํานักปลัดฯ

แผนงานและอํานาจหน�าที่ของ อบจ.ตาก อบจ.ตาก จํานวน 7,000 เล.ม งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก แผนงาน และอํานาจหน�าที่ของ

2.เพื่อเผยแพร.ขั้นตอนการติดต.อ ต.อป� (2560 : 100,000) อบจ.ตาก

ราชการต.างๆ กับ อบจ.ตาก 2.ทราบขั้นตอนการติดต.อราชการ

3.เพื่อเผยแพร.บทบาทในการพัฒนา ต.างๆ กับ อบจ.ตาก 

ท�องถิ่นและนโยบายของผู�บริหาร 3.ทราบบทบาทในการพัฒนาท�องถิ่น

ระหว.างป� 2561 - 2564 ไปสู. และนโยบายของผู�บริหาร ระหว.างป�

หน.วยงานภาครัฐ เอกชน และ 2561 - 2564 ไปสู.หน.วยงานภาครัฐ

ประชาชนทั่วไป เอกชน และประชาชนทั่วไป

25 โครงการจัดทําสื่อวีดีทัศน,บรรยายสรุป 1.เพื่อให�ประชาชนทั่วไปเข�าใจใน  - จัดจ�างผลิตสื่อวีดีทัศน,บรรยาย 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง 1.ประชาชนทั่วไปเข�าใจในอํานาจ สํานักปลัดฯ

อํานาจหน�าที่ กิจกรรม ข.าวสาร สรุปผลการดําเนินงานของ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก หน�าที่ กิจกรรมข.าวสาร ผลงาน

ผลงานของ อบจ.ตาก อบจ.ตาก จํานวน 1 ครั้ง ต.อป� (2560 : 100,000)  อบจ.ตาก

2.เพื่อให�ประชาชนมีและทัศนคติที่ดีต.อ 2.ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต.อ อปท.

อปท.ให�ความร.วมมือในการพัฒนา และให�ความร.วมมือนการพัฒนา

ท�องถิ่นอย.างมีประสิทธิภาพ ใท�องถิ่นอย.างมีประสิทธิภาพ

26 โครงการจัดทําปVายประชาสัมพันธ, 1.เพื่อประชาสัมพันธ,ผลงานนโยบาย  - จัดจ�างติดตั้งปVายคัตเอาท,กิจกรรม 900,000 900,000 900,000 900,000 จํานวนปVาย 1.กิจกรรมผลงานของ อบจ.ตาก สํานักปลัดฯ

(คัตเอาท,) 9 ด�าน ของนายก อบจ.ตาก ผลงานตามนโยบายของ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่จัดทํา อย.างทั่วถึง

2.เพื่อสร�างภาพลักษณ,ที่ดีให�กับ นายก อบจ.ตาก วันสําคัญของ (2560 : 770,000) 2.ประชาชนรับทราบการมีส.วนร.วม

อบจ.ตาก ประเทศที่ประกาศตามสถานการณ, ในการอนุรักษ,ประเพณีท�องถิ่น

3.เพื่ออนุรักษ,ประเพณีไทยในท�องถิ่น ของรัฐบาลและยังเป1นการอนุรักษ, 3.ประชาชนได�รับทราบว.าอบจ.ตาก

ให�บุคคลทั่วไปรับทราบ ประเพณีไทยในท�องถิ่นทุกอําเภอ ให�ความสําคัญกับวันสําคัญของ

จํานวน 144 ปVาย ต.อป� ประเทศตามนโยบายรัฐบาล
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได/รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

27 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ รับ-ส.ง  - พัฒนาระบบสารสนเทศบริหาร 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบสารสนเทศ 1.การรับ-ส.งเอกสารราชการ  สํานักปลัดฯ

บริหารจัดการเอกสารแบบรวมศูนย, เอกสารหนังสือต.างๆ ของงานระบบ จัดการเอกสารแบบรวมศูนย, งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก บริหารจัดการ สามารถตรวจสอบการรับ-ส.งเอกสาร

สารบรรณ ได�ง.ายและสะดวก  อีกทั้ง จํานวน 1 ระบบ ต.อป� เอกสารแบบ ได�โดยใช�โปรแกรมสามารถตรวจ

ช.วยลดเวลา และลดขั้นตอนการ รวมศูนย, สอบและแจ�งเตือน พร�อมสรุป

ทํางานที่ซ้ําซ�อน ลดปริมาณการใช� จํานวน 1 ระบบ รายงานการรับ-ส.งเอกสาร

กระดาษ ทําให�ลดค.าใช�จ.าย และ                     2.สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สามารถติดตามเอกสารและการทํา และค.าใช�จ.ายในการรับ-ส.งเอกสาร

สําเนาของานต.างๆ ได� ขององค,การบริหารส.วนจังหวัดตาก

2. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม 3.มีการจัดเก็บเอกสาร และการ

นโยบายรัฐบาลโดยพัฒนาระบบงาน สืบค�นเอกสารอ.ยางเป1นระบบและ

เข�าสู.การบริหารงานแบบอิเล็กทรอนิกส, ลดการสูญหายของเอกสารทาง

ภายใต�นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส, ราชการ

และเพื่อสอดคล�องกับระบบราชการใน

๒๘ โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต,  - เพื่อปรับปรุงรูปลักษณ,ของเว็บไซด,  - จัดจ�างลงระบบปฏิบัติการและ 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู�เข�าชม  - ทําให�เว็บไซต,มีรูปแบบที่ทันสมัย สํานักปลัดฯ

องค,การบริหารส.วนจังหวัดตาก ให�ทันสมัยง.ายต.อการนําไปใช�งานและ จัดทําเว็บไซด, อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก เวบไซต, และง.ายต.อประชาชนที่เข�ามา

ข�อมูลทันเหตุการณ,มากขึ้น และเพิ่ม ผู�เข�าชมเว็บไซต, 100,000 คน (2560 : 300,000) ไม.น�อยกว.า ศึกษาข�อมูลได�มากขึ้น  และ

ช.องทางให�ประชาชนมีส.วนรวมในการ ต.อป� ร�อยละ 60 ประชาชนมีส.วนร.วมในการแสดง

แสดงความคิดเห็นผ.านทางเว็บไซต, ความคิดเห็นผ.านทางเว็บไซต,

142

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา
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ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได/รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 โครงการจ�างที่ปรึกษาสํารวจ 1.เพื่อดําเนินการสํารวจการปฏิบัติงานของ  - สํารวจความพึงพอใจของ 100,000 100,000 100,000 100,000 ผลการ 1.ผลสํารวจความพึงพอใจของ สํานักปลัดฯ

ความพึงพอใจของผู�รับบริการ องค,กรด�านบริการของ อบจ.ตากในการ ประชาชนต.อกิจกรรมหรือโครงการ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก สํารวจฯ ผู�รับบริการของ อบจ.ตาก ในการ

อบจ.ตาก กําหนดประโยชน,ตอบแทนกรณีพิเศษ ที่เป1นการบริการและเป1นประโยชน, (2560 : 100,000) เพิ่มขึ้น กําหนดประโยชน,ตอบแทนกรณีพิเศษ

2. เพื่อได�ผลสํารวจความพึงพอใจของผู�รับ ต.อส.วนรวมของ อบจ.ตาก 2.นําผลสํารวจฯ เสนอต.อคณะ

บริการที่ได�เสนอต.อคณะอนุกรรมการประเมิน กรรมการประเมินประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

3. เพื่อนําผลสํารวจความพึงพอใจของผู�รับ 3.นําผลสํารวจฯ มาเป1นแนวทางในการ

บริการมาปรับใช�ในการพัฒนาองค,กร พัฒนาองค,กร และการให�บริการสาธารณะ

และการให�บริการสาธารณะแก.ประชาชน ที่เหมาะสมกับประชาชน

30 โครงการปรับปรุงและซ.อมแซมอาคาร  - เพื่อปรับปรุงและซ.อมแซมอาคาร 1.ซ.อมแซมหลังคาฝVาเพดาน อาคาร 1,900,000  -  -  - โครงการ  - สํานักงานองค,การบริหารส.วน สํานักปลัดฯ

สํานักงานองค,การบริหารส.วน สํานักงานองค,การบริหารส.วนจังหวัดตาก นิติบัญญัติ และอาคารปฏิบัติการ งบ อบจ.ตาก แล�วเสร็จ จังหวัดตาก ได�รับการปรับปรุง

จังหวัดตาก ให�มีสภาพดีขึ้น (บางส.วน) ซ.อมแซม ให�มีสภาพที่ดีขึ้น

2.ติดตาข.ายกันนก และงานปรับปรุง 200,000  -  -  - โครงการ

ท.อระบายน้ําภายในอาคารและชั้น งบ อบจ.ตาก แล�วเสร็จ

ดาดฟVา

3.ปรับปรุงภูมิทัศน,รอบอาคารสํานัก - 1,200,000 - - โครงการ

งานองค,การบริหารส.วนจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก แล�วเสร็จ

4.ปรับปรุงทาสีอาคารสํานักงาน - - 500,000 - โครงการ

อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก แล�วเสร็จ

5.ปรับปรุงที่จอดรถยนต,เป1นคอนกรีต - - - 2,000,000 โครงการ

เสริมเหล็กหลังคาเหล็กกรีดบอด งบ อบจ.ตาก แล�วเสร็จ

ขนาดพื้นที่  535  ตารางเมตร
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได/รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6.ปรับปรุง/ซ.อมแซมระบบประปา - - - 2,000,000 โครงการ

งบ อบจ.ตาก แล�วเสร็จ

7.ปรับปรุง/ซ.อมแซมอาคารปฏิบัติงาน 3,000,000 โครงการ

นิติบัญญัติ และผู�บริหาร งบ อบจ.ตาก แล�วเสร็จ

31 โครงการศูนย,รวมกล�องวงจรป\ด 1. เพื่อเป1นศูนย,เชื่อมโยงภาพและควบคุม  - จ�างเหมาปรับปรุงและติดตั้ง  -  - 2,500,000  - จํานวนกล�อง 1.มีศูนย,รวมกล�องวงจรป\ดที่ สํานักปลัดฯ

(CCTV) อบจ.ตาก กล�องวงจรป\ดในเขตความรับผิดชอบของ ระบบกล�องวงจรป\ดแบบรวมศูนย, งบ อบจ.ตาก วงจรป\ด สามารถดูภาพได�ทุกจุดในเขต

อบจ.ตาก ความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก

2. เพื่อเป1นการเฝVาระวังภัยและดูแลรักษา 2.มีการปVองกันเชิงรุกในการเฝVา

ทรัพย,สินของ อบจ.ตาก ระวังภัยและดูแลรักษาทรัพย,สิน

ของ อบจ.ตาก

32 โครงการก.อสร�างห�องอาหาร  - เพื่อก.อสร�างห�องอาหารและห�องเก็บ  - ก.อสร�างอาคารคอนกรีต  -  -  - 2,520,000 จํานวนหลัง  - มีห�องอาหารและห�องเก็บ สํานักปลัดฯ

และห�องเก็บวัสดุ วัสดุ เสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาด งบ อบจ.ตาก วัสดุ เพื่อรองรับผู�เข�ารับการ

10x20 เมตร จํานวน 1 หลัง อบรม ณ อบจ.ตาก

33 โครงการให�บริการ WIFI ภายในอาคาร  - เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให�  - จ�างเหมาปรับปรุงและติดตั้ง  -  - 1,000,000  - โครงการ  - ประชาชนสามารถใช� (WiFi) สํานักปลัดฯ

สํานักงาน อบจ.ตาก และสนามกีฬา บริการอินเตอร,เน็ทไร�สาย (WiFi) ระบบอินเตอร,เน็ทไร�สาย (WiFi) งบ อบจ.ตาก แล�วเสร็จ ครอบคลุม ในสํานักงาน อบจ.ตาก

อบจ.ตาก ในเขตความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก ให�ครอบคลุม สํานักงาน อบจ.ตาก และสนามกีฬา อบจ.ตาก

และสนามกีฬา อบจ.ตาก

 -  - 38,096,000 7,396,000 10,196,000 15,716,000  -  -  -
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รวม  33  โครงการ



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน
ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได/รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการช.วยเหลือราษฎรผู�ประสบ  - เพื่อให�ความช.วยเหลือและบรรเทา  - จัดซื้อถุงยังชีพ วัสดุ อุปกรณ, 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนการให�  - สามารถช.วยแหลือและบรรเทา สํานักการช.าง

ภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่ ความเดือดร�อนให�แก.ประชาชน สิ่งของเครื่องใช�ที่จําเป1นและ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ความช.วยเหลือแก. ความเดือดร�อนของประชาชนผู�

จังหวัดตาก ผู�ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน ยารักษาโรค ให�แก.ประชาชนผู� (2560 : 4,000,000) ผู�ประสบภัย ประสบภัยอัยเกิดจากภัยพิบัติ

ต.างๆที่ไม.สามารถคาดการณ,ได� เดือดร�อนจากสาธารณภัย ภัยพิบัติ ไม.น�อยกว.า  กรณีฉุกเฉินต.างๆได�อีกทั้งประชาชน

ล.วงหน�าในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ในกรณีฉุกเฉินต.างๆ ร�อยละ 70 ผู�ประสบภัย รู�สึกอบอุ.นใจและรู�สึก

ของการขอรับ ถึงความปลอดภัย

ความช.วยเหลือ

2 โครงการปรับปรุง ซ.อมแซม และพัฒนา   - เพื่อให�ความช.วยเหลือและบรรเทา  - ปรับปรุง ซ.อมแซมและพัฒนา 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนแห.ง  - สามารถปVองกันและบรรเทาความ สํานักการช.าง

สิ่งสาธารณะประโยชน,ในพื้นที่เขต ความเดือดร�อนให�แก.ประชาชนผู� สิ่งสาธารณะประโยชน,ในเขตพื้นที่ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก เสียหายที่จะเกิดจากภัยพิบัติต.างๆ

จังหวัดตาก เพื่อปVองกันและแก�ไขป:ญหา ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน จังหวัดตาก ทั้งทางด�านการปVองกัน (2560 : 1,000,000) ได�และความรู�สึกอบอุ.นใจ  และ

จากภัยต.างๆ ต.างๆ ที่ไม.สามารถคาดการณ,ได� และช.วยเหลือแก�ไขป:ญหาจากภัย ปลอดภัยของประชาชน

 ล.วงหน�าในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ต.างๆเช.น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล�ง 

เป1นต�น

3 โครงการปVองกันและลดอุบัติเหตุ  - เพื่อเป1นการรณรงค,ลดอุบัติเหตุ  - จัดตั้งจุดให�บริการและช.วยเหลือ 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ  - อุบัติเหตุบนท�องถนนลดลง สํานักการช.าง

ทางถนนในช.วงเทศกาล บนท�องถนนในช.วงเทศกาล ประชาชนและนักท.องเที่ยวให�ได� งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ของประชาชน ประชาชนผู�โดยสารและผู�ขับขี่

เพื่อให�ประชาชนผู�โดยสารและ รับความสะดวกและความปลอดภัย (2560 : 200,000) ในการเดินทาง ยวดยานพาหนะมีความปลอดภัย

ผู�ขับขี่ยวดยานปลอดภัยทั้งชีวิต ในการเดินทางในช.วงเทศกาลต.างๆ ช.วงเทศกาล ทั้งชีวิตและทรัพย,สิน

และทรัพย,สิน จัดทําสื่อเพื่อประชาสัมพันธ,รณรงค,

การลดอุบัติเหตุทางถนน
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3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได/รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการเสริมสร�างศักยภาพชุมชนด�าน  - เพื่อให�ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย  - จัดฝSกอบรมความรู�เกี่ยวกับงาน 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู�เข�าร.วม  - ทําให�ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย สํานักการช.าง

การปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความพร�อมในการจัดการ ปVองกันบรรเทาสาธารณภัย ศึกษา งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม มีความพร�อมในการจัดการ

สาธารณภัยของชุมชนอย.าง ดูงานนอกสถานที่ให�กับประชาชน (2560 : 250,000) ไม.น�อยกว.า สาธารณภัยได�อย.างมีประสิทธิภาพ

เป1นระบบโดยชุมชนคิดเอง ในชุมชนต.างๆ จํานวน 100 คน ร�อยละ 80 และเกิดเครือข.ายช.วยเหลือกัน

ทําเองและใช�ทรัพยากรของชุมชน ต.อป� ของเปVาหมาย

5 โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ,  - เพื่อให�มีเครื่องมือและอุปกรณ,ที่มี  - จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ, 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนเครื่องมือ  - การช.วยเหลือประชาชนผู� สํานักการช.าง

การปฏิบัติงานด�านการปVองกันและ ประสิทธิภาพและทันสมัยเพื่อใช�ใน ในการปฏิบัติงาน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก และอุปกรณ,ฯ ประสบภัยต.างๆ เป1นไปด�วยความ

บรรเทาสาธารณภัย การกู�ชีพ กู�ภัย การให�ความช.วยเหลือประชาชน (2560 : 500,000) รวดเร็วฉับไว และมีประสิทธิภาพ  

 ผู�ประสบภัยได�อย.างรวดเร็วเพื่อมิให�เกิด เนื่องจากมีอุปกรณ,เครื่องมือ

หรือลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย,สิน ที่ทันสมัย

6 โครงการศูนย,บริการและช.วยเหลือ  - เพื่อให�ความช.วยเหลือประชาชน  - จัดตั้งชุดปฏิบัติการ กู�ชีพ - กู�ภัย 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจของ   - การช.วยเหลือประชาชนผู�ประสบ สํานักการช.าง

ประชาชน ชุดปฏิบัติการ กู�ชีพ - กู�ภัย ผู�ประสบเหตุสธารณภัยต.างๆ เช.น อบจ.ตาก 1 ชุดปฏิบัติการพร�อม งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ประชาชนผู�ขอรับ เหตุสาธารณภัยต.างๆรวมถึงการ  

อบจ.ตาก ประจําศูนย,ปVองกันและ อุบัติเหตุทางถนน ภัยธรรมชาติ เจ�าหน�าที่ และอุปกรณ,เครื่องมือ (2560 : 300,000) ความช.วยเหลือ เจ็บปTวยฉุกเฉินได�อย.างรวดเร็ว

บรรเทาสาธารณภัย อบจ.ตาก รวมถึงการเจ็บปTวยฉุกเฉินต.างๆ พร�อมปฏิบัติหน�าที่ตลอด มายังชุดปฏิบัติการ ทันเหตุการณ,และมีประสิทธิภาพ

และช.วยเหลือผู�พิการ ผู�สูงอายุ 24 ชั่วโมง กู�ชีพกู�ภัย อบจ.ตาก ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย,สิน

 -  - 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000  -  -  -
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน
ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได/รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเสริมสร�างศักยภาพ  - เพื่อพัฒนาทักษะความรู�ในการ  - ฝSกอบรม และศึกษาดูงานของ 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผู�เข�าร.วม  - บุคลากรผู�ปฏิบัติงานทางด�านช.าง สํานักการช.าง

การปฏิบัติงานของบุคลากร ปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักการช.าง บุคลากรสํานักการช.าง งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม มีการพัฒนาทักษะความรู�ทางด�าน

สํานักการช.าง ให�มากขึ้น เพื่อรองรับภารกิจต.างๆ จํานวน 131 คน ต.อป� (2560 : 646,000) ไม.น�อยกว.า งานช.าง สามารถปฏิบัติงานได�อย.าง

ที่สํานักการช.างมีหน�าที่รับผิดชอบ ร�อยละ 80 มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ของเปVาหมาย

2 โครงการก.อสร�างศูนย,จักรกล  - เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสถานที่  - ก.อสร�างศูนย,จักรกล 9,060,000 7,200,000   7,750,000   3,750,000   โครงการแล�วเสร็จ  - มีสถานที่จอดเครื่องจักรกล สํานักการช.าง

องค,การบริหารส.วนจังหวัดตาก ปฏิบัติงาน จํานวน 1 แห.ง งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก จํานวนแห.ง และซ.อมบํารุง ของ อบจ.ตาก 

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อย.างสะดวก

สํานักการช.าง อบจ.ตาก

3 โครงการก.อสร�างอาคารอเนกประสงค,  - เพื่อใช�สําหรับการเก็บวัสดุครุภัณฑ,  - ก.อสร�างอาคารอเนกประสงค, 1,500,000 500,000      500,000      500,000      โครงการแล�วเสร็จ  - มีสถานที่เก็บวัสดุครุภัณฑ, สํานักการช.าง

จํานวน 1 แห.ง งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก จํานวนแห.ง อย.างสะดวก

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ

สํานักการช.าง อบจ.ตาก

 -  - 11,060,000 8,200,000 8,750,000 4,750,000  -  -  -
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3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค�
งบประมาณและที่ผ�านมา



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน
ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได/รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1.เพื่อให�การจัดทํายุทธศาสตร,การพัฒนา  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 450,000 450,000 450,000 450,000 จํานวนครั้ง 1.การจัดทํายุทธศาสตร,การพัฒนา กองแผนและ

เพื่อบูรณาการจัดทํายุทธศาสตร,การ ของ อปท. ในเขตจังหวัดตากครอบคลุม ประชาคมท�องถิ่น ระดับอําเภอ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก การจัดประชุมฯ ของ อปท. ในจังหวัดครอบคลุมถึง งบประมาณ

พัฒนาขององค,กรปกครองส.วนท�องถิ่น ถึงป:ญหาและความต�องการของประชาชน จํานวน 9 ครั้ง ต.อป� (2560 : 450,000) ป:ญหาและความต�องการของ

ในเขตจังหวัดตาก และจัดทําแผนพัฒนา 2.เพื่อให� อปท. ในจังหวัดตาก นํา  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ผู�เข�าร.วมประชุมฯ ประชาชน

ท�องถิ่นสี่ป� ขององค,การบริหารส.วน ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครอง ประชาคมท�องถิ่น ระดับจังหวัด ไม.น�อยกว.า 2.อปท. ในจังหวัดตาก สามารถนํา

จังหวัดตาก ส.วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช�เป1น จํานวน 1 ครั้ง ๆละ 250 คน ร�อยละ 80 ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กร

กรอบในการจัดทํายุทธศาสตร,การพัฒนา ต.อป� ของเปVาหมาย ปกครองส.วนท�องถิ่นในเขตจังหวัด

ของตนเอง ไปใช�เป1นหรอบในการจัดทํา

3.เพื่อให�การจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น ยุทธศาสตร,การพัฒนา

สี่ป� ของ อบจ.ตาก สามารถบูรณาการ 3. การจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่น

กับแผนพัฒนาในทุกระดับและ สี่ป� ของ อบจ.ตาก สามารถ

ตอบสนองความต�องการของประชาชนได� ตอบสนองความต�องการ

ของประชาชนในจังหวัดตาก

2 โครงการฝSกอบรมเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อให�ผู�เข�ารับฝSกอบรมมีความรู� และ  - จัดฝSกอบรมและศึกษาดูงานให�กับ 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวนผู�เข�าร.วม 1.ผู�เข�ารับการฝSกอบรมมีความรู� กองแผนและ

การจัดทําและประสานแผนพัฒนา เข�าใจเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอน เจ�าหน�าที่ผู�ที่มีส.วนเกี่ยวข�องกับ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม ความเข�าใจในการจัดทําและ งบประมาณ

ขององค,กรปกครองส.วนท�องถิ่น ในการจัดทําและประสานแผนพัฒนา การจัดทําแผนพัฒนาองค,กรปกครอง (2560 : 350,000) ไม.น�อยกว.า ประสานแผนพัฒนาท�องถิ่น อย.างมี

ในเขตจังหวัดตาก ท�องถิ่นสี่ป� ของ อปท.ในเขตจังหวัดตาก ส.วนท�องถิ่นจังหวัดตาก ร�อยละ 80 ประสิทธิภาพ

จํานวน 80 คน ต.อป� ของเปVาหมาย 2. อปท.ในเขตจังหวัดตากมีการ

บูรณาการร.วมกันในการพัฒนา
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3.4 แผนงานสร/างความเข/มแข็งของชุมชน



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได/รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการส.งเสริมและสนับสนุน  - เพื่อเป1นการส.งเสริม สนับสนุน  - จัดฝSกอบรมเชิงปฏิบัติการให�กับ 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู�เข�าร.วม  - ทุกส.วนราชการสามารถจัดทํา กองแผนและ

การสร�างเครือข.ายความร.วมมือ การสร�างเครือข.ายความร.วมมือ ผู�นําเครือข.าย ผู�นําชุมชน และผู�นํา งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม แผนชุมชนในท�องถิ่นได�อย.างมี งบประมาณ

ภาคประชาชนระดับจังหวัดตาก ภาคประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน องค,กรภาคประชาชนในการจัดทํา (2560 : 200,000) ไม.น�อยกว.า ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ในการจัดทําแผนชุมชน แผนชุมชน จํานวน 80 คน ต.อป� ร�อยละ 80

ของเปVาหมาย

4 โครงการฝSกอบรมและศึกษาดูงาน 1.เพื่อให�ผู�บริหาร/ผู�นําท�องถิ่นมีความรู�  - ฝSกอบรมและศึกษาดูงานให�กับ 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนผู�เข�าร.วม 1.ผู�บริหาร/ผู�นําท�องถิ่นมีความรู� สํานักปลัดฯ

เพิ่มพูนทักษะผู�บริหาร/ผู�นําท�องถิ่น ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม ผู�บริหาร/ผู�นําท�องถิ่นในจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ในจังหวัดตาก อํานาจหน�าที่ จํานวน 120 คน ต.อป� (2560 : 600,000) ไม.น�อยกว.า ตามอํานาจหน�าที่

2.มีความรู�และทักษะในการบริหารงาน ร�อยละ 80 2.สามารถนําความรู�และ

รวมทั้งเพิ่มพูนความรู�และประสบการณ, ของเปVาหมาย ประสบการณ,ที่ได�รับไป

โดยศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ประยุกต,ใช�ในการบริหารงาน

3.เป\ดโลกทัศน,ในการปฏิบัติงานให�เกิด

ความคิดริเริ่มและนํามาปรับใช�ในพื้นที่

5 โครงการส.งเสริมพัฒนาศักยภาพผู�นํา 1.เพื่อให�ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ  - ฝSกอบรม/ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ 2,000,000   450,000 450,000 450,000 จํานวนผู�เข�าร.วม 1. ผู�นําท�องที่/ท�องถิ่นได�รับความรู� สํานักปลัดฯ

ท�องที่/ท�องถิ่น ผู�นําชุมชน กลุ.มพลัง บทบาทหน�าที่ของผู�นําท�องที่/ท�องถิ่น ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข�อง งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม ความเข�าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย

มวลชน องค,กรต.างๆ และประชาชน ฯลฯเชิงบูรณาการ ให�กับผู�นําท�องที่/ท�องถิ่น ฯลฯ (2560 : 2,600,000) ไม.น�อยกว.า บทบาทหน�าที่ของผู�นําท�องถิ่น/

2.เพื่อสร�างความเข�มแข็งสมานสามัคคี จํานวน 4,500 คน ต.อป� ร�อยละ 80 ท�องถิ่นในการนําไปใช�พัฒนาท�องที่

และพัฒนาศักยภาพให�กับผู�นําท�องที่/ ของเปVาหมาย ของตนเองได�มากขึ้น

ท�องถิ่นฯลฯ ในจังหวัดตาก 2. เป1นการเสริมสร�างศักยภาพ

3.เพื่อเสริมสร�างเครือข.ายให�กับผู�นํา ความสมานสามัคคีของผู�นํา

ได�แลกเปลี่ยนประสบการณ,ความรู�ในการ ท�องที่/ท�องถิ่นในการบริหาร

บริหารจัดการท�องถิ่น/ท�องที่ในด�านต.างๆ จัดการมากขึ้น
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได/รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4.เพื่อเสริมสร�างความเข�าใจด�านระเบียบ 3.เป1นการสร�างเสริมการมีส.วนร.วม

กฎหมายต.าง ๆ และเตรียมรับการเข�าสู. และเครือข.ายสัมพันธ,ที่ดีความ

ประชาคมอาเซียน เข�มแข็งระหว.างองค,กรปกครอง

5.เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค,ความรู� ท�องถิ่นและชุมชน

ระหว.างผู�นําท�องถิ่น/ท�องที่ ฯลฯ 4.ผู�นํามีทักษะในการปฏิบัติงาน

และนําความรู�ที่ได�รับไปพัฒนาองค,กร

6 โครงการสร�างจิตสํานึกปกปVองสถาบัน 1.เพื่อสร�างความสมานฉันท,สามัคคี  - จัดกิจกรรมการสร�างจิตสํานึก 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู�เข�าร.วม 1.ผู�เข�าร.วมโครงการได�แสดงออก สํานักปลัดฯ

ของชาติเพื่อสร�างความสมานฉันท, ให�เกิดขึ้นในสังคมไทย ปกปVองสถาบันของชาติ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก กิจกรรม ถึงความจงรักภักดีและเทิดทูน

2.เพื่อสร�างความภูมิใจในความเป1น ผู�เข�าร.วมกิจกรรม (2560 : 100,000) ไม.น�อยกว.า พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จ

ชาติไทย และการปกปVองสถาบัน ชาติ จํานวน 300 คน ต.อป� ร�อยละ 80 พระเจ�าอยู.หัวฯ ให�จารึกอยู.ในจิตใจ

ศาสน, กษัตริย, ของเปVาหมาย ของคนไทย

3.เพื่อเทิดทูนพระเกียรติของพระบาท 2.ผู�เข�าร.วมโครงการมีความรัก

สมเด็จพระเจ�าอยู.หัวฯ ให�จารึกอยู.ใน และสมานสามัคคีกันของทุกคน

จิตใจของคนไทย ในชาติบนหลักการแตกต.างแต.

4.เพื่อปกปVองสถาบันของชาติให�เป1น ไม.แตกแยก

ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย โดยคํานึง 3.การส.งเสริมกิจกรรมร.วมกับ

ถึงประโยชน,ของชาติมาก.อนส.วนตน ภาครัฐ  เอกชน  ประชาชน

หรือพวกพ�องบนหลักการ "แตกแยกแต. สามารถสร�างความสามัคคี

มีแตกต.าง" ในหมู.คณะ

5.เพื่อส.งเสริมการจัดกิจกรรมร.วมกับ 

ภาครัฐ เอกชน ประชาชน สร�างความ

สามัคคีในหมู.คณะ
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได/รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน 1.เพื่อให�ผู�นํา/ผู�แทนลูกเสือชาวบ�านได�เข�าร.วม - ฝSกอบรมลูกเสือชาวบ�าน 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู�เข�าร.วม 1.สมาชิกลูกเสือชาวบ�านที่เข�า สํานักปลัดฯ

ลูกเสือชาวบ�านจังหวัดตากเทิดไท� ถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี จังหวัดตาก จํานวน 150 คน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม ร.วมชุมนุมมีโอกาสและเปลี่ยน

องค,ราชัน 2.เพื่อให�สมาชิกที่ผ.านการฝSกอบรมลูกเสือ ต.อป� (2560 : 200,000) ไม.น�อยกว.า ความคิดเห็นประสบการณ,ซึ่ง

ชาวบ�านแล�วได�รับธงประจํารุ.นเป1นสิ่ง ร�อยละ 80 กันและกันและเป1นการประสาน

ยึดเหนี่ยวและเป1นศูนย,รวมจิตใจในการ ของเปVาหมาย ความสัมพันธ,อันจะเป1นการ

ประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน,ร.วมกัน นําไปสู.การพัฒนาองค,กร

3.เพื่อให�สมาชิกลูกเสือชาวบ�านได�มีโอกาส 2.ลูกเสือชาวบ�านที่ผ.านการฝSก

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ,ซึ่งกัน อบรมได�เข�าเผ�ารับพระราชทาน

และกันและเป1นการประสานความสัมพันธ, ธงประจํารุ.นลูกเสือชาวบ�าน

อันจะเป1นการนําไปสู.การพัฒนาองค,กร 3.ลูกเสือชาวบ�านได�เข�าร.วม

4.เพื่อฟmnนฟูกิจการลูกเสือชาวบ�านสร�าง ถวายพระพรในโอกาสวัน

กิจกรรม กฎ คําปฏิญาณและอุดมการณ, สําคัญต.างๆ

ตลอดจนการเรียนรู�ร.วมกันในด�านวิชาการ 4.ผู�เข�ารับการฝSกอบรม

หลักการต.างๆ ของกิจการลูกเสือชาวบ�าน วิทยากร/ผู�อํานวยการฝSกลูกเสือ

รวมทั้งส.งเสริมฟmnนฟูวัฒนธรรมประเพณี ชาวบ�านจะได�รับการพัฒนา

ที่ดีงามของท�องถิ่นและรวมพลังแผ.นดิน ศักยภาพให�เป1นวิทยากร/

โดยประชาชน ผู�อํานวยการฝSกลูกเสือชาวบ�าน

5. เพื่อให�สมาชิกที่ผ.านการฝSกอบรม ที่ดีมีคุณภาพ

ลูกเสือขาวบ�านแล�วได�รับธงประจํารุ.น 5.ผู�นํา/ผู�แทนที่เข�าร.วมกิจกรรม

เป1นสิ่งยึดเหนี่ยวและเป1นศูนย,รวมจิตใจ การประชุมระดับภาคนําความรู�

ในการประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน, มาพัฒนา

ร.วมกัน
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได/รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการสร�างเครือข.ายนักประชาสัมพันธ, 1.เพื่อฝSกอบรมสัมมนาเพิ่มพูนทักษะ  - ฝSกอบรมและศึกษาดูงาน ให�กับ 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผู�เข�าร.วม 1.นักประชาสัมพันธ,ท�องถิ่น สํานักปลัดฯ

ท�องถิ่น นักประชาสัมพันธ,ท�องถิ่นของจังหวัดตาก 1.ผู�ประกาศข.าวประจําหมู.บ�าน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม สามารถนําความรู�ความเข�าใจ

และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ และชุมชน (2560 : 300,000) ไม.น�อยกว.า ในข�อมูลข.าวสารที่เกี่ยวข�องกับ

2.เพื่อเพิ่มพูนความรู�ความเข�าใจ 2.สื่อมวลชน นักหนังสือพิมพ,ส.วนกลาง ร�อยละ 80 การบริการสาธารณะที่อยู.ใน

ในข�อมูลข.าวสารที่เกี่ยวข�องกับการ /ท�องถิ่น, ผู�สื่อข.าวโทรทัศน,, ผู�สื่อข.าว ของเปVาหมาย อํานาจหน�าที่ของ อปท.

บริการสาธารณะที่อยู.ในอํานาจหน�าที่ เคเบิ้ลทีวี,และนักจัดรายการวิทยุชุมชน 2.มีเครือข.ายการประชา

ของ อปท. ให�แก.นักประชาสัมพันธ,ท�องถิ่น 3.บุคลากรของหน.วยงานภาครัฐ สัมพันธ,ในท�องถิ่นที่ดี

3.เพื่อสร�างเครือข.ายและส.งเสริมความ รัฐวิสาหกิจ และอปท.ที่รับผิดชอบ

สัมพันธ,ระหว.างนักประชาสัมพันธ, งานด�านประชาสัมพันธ, 

ท�องถิ่น และอบจ.ตาก จํานวน 50 คน ต.อป�

9 โครงการฝSกอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช� 1.เพื่อฝSกอบรมให�ความรู�เกี่ยวกับการ  - ฝSกอบรมให�กับ พิธีกร/ผู�ประกาศ/ 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู�เข�าร.วม 1.ผู�ที่เข�ารับการอบรมสามารถ สํานักปลัดฯ

ภาษาเพื่อการเป1นนักประชาสัมพันธ, ใช�ภาษา (การพูด การอ.าน การเขียน) โฆษกประจําหอกระจายข.าวหมู.บ�าน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม นําเอาความรู�เกี่ยวกับการใช�ภาษา

แบบมืออาชีพ ให�กับ พิธีกร/ผู�ประกาศ/โฆษก ประจํา เจ�าหน�าที่ประชาสัมพันธ,ของ อปท. (2560 : 100,000) ไม.น�อยกว.า ที่ถูกต�อง ไปใช�ในการติดต.อสื่อสาร

หอกระจายข.าวหมู.บ�าน และเจ�าหน�าที่ และหน.วยงาน องค,กรต.างๆ ร�อยละ 80 การประชาสัมพันธ,เผยแพร.ข�อมูล

ประชาสัมพันธ,ของ อปท.ในจังหวัดตาก รวมทั้งผู�สังเกตการณ,และ ของเปVาหมาย ข.าวสารให�กับประชาชนทั่วไปได� 

2. เพื่อเพิ่มพูนความรู�ความเข�าใจใน บุคลากรของ อบจ.ตาก 2.ประชาชนทั่วไปได�รับทราบ

หลักการใช�คําราชาศัพท,หรือคําเฉพาะที่ จํานวน 100 คน ต.อป� ข�อมูลข.าวสารต.างๆ ได�ถูกต�อง

เหมาะสมกับบุคคลต.างๆ ได�อย.างถูกต�อง ชัดเจน สร�างความเข�าใจอันดี

3. เพื่อให�การประชาสัมพันธ,ข�อมูล ในสังคม

ข.าวสารต.างๆ จากผู�ที่ทําหน�าที่เป1น 3.ผู�ที่เข�ารับการอบรมสามารถ

พิธีกร/ผู�ประกาศ/โฆษก ประจําหอ ทําหน�าที่เป1นนักประชาสัมพันธ,

กระจายข.าวหมู.บ�าน และเจ�าหน�าที่ แบบมืออาชีพได�
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได/รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ประชาสัมพันธ,ของ อปท.ไปสู.ประชาชน

ทั่วไป มีประสิทธิภาพ ไม.ก.อให�เกิด

ความผิดพลาดในการสื่อสาร และมี

มาตรฐานการเป1นนักประชาสัมพันธ,

แบบมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น และยกระดับ

การสื่อสารให�มีประสิทธิภาพ ในยุคของ

การเป1นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)

10 โครงการประชาสัมพันธ,เคลื่อนที่ 1. เพื่อนํานโยบาย ผลการปฏิบัติงาน  - ออกหน.วยประชาสัมพันธ, 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง 1. ประชาชนผู�เข�าร.วมโครงการ สํานักปลัดฯ

"อบจ.ตาก พบประชาชน" ของป�งบประมาณที่ผ.านมา และแผน เคลื่อนที่ฯ จํานวน 12 ครั้ง ต.อป� งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ออกหน.วย มีความรู�ความเข�าใจในบทบาท

การดําเนินงานในป�งบประมาณป:จจุบัน (2560 : 100,000) ประชาสัมพันธ,ฯ อํานาจหน�าที่ ผลการดําเนินงาน

ไปเผยแพร.ประชาสัมพันธ, สร�างความ และแผนการพัฒนาของ 

เข�าใจให�กับประชาชน อบจ.ตาก มากยิ่งขึ้น

2. เพื่อให�ประชาชนได�เข�าใจในบทบาท 2. ประชาชนทั่วไปได�รับทราบ

อํานาจหน�าที่ของ อบจ.ตาก ได�มากขึ้น ข�อมูลข.าวสาร เอกสารสิ่งพิมพ,

และนําข�อมูลข.าวสารต.าง ๆ ที่เป1น ที่เป1นประโยชน,จาก อบจ.ตาก

ประโยชน,ไปเผยแพร.ให�เข�าถึง 3. ประชาชนทั่วไปได�มีช.องทาง

ประชาชนในพื้นที่ห.างไกล การร�องเรียน ร�องทุกข, และนําเสนอ

3. เพื่อนําสื่อประชาสัมพันธ,ต.างๆ ที่ ป:ญหาความเดือดร�อนความต�องการ

อบจ.ตาก ได�จัดทําขึ้น ไปเผยแพร.ให� ในพื้นที่ที่อยู.ในความรับผิดชอบของ

ประชาชนได�รับทราบ และสามารถ อบจ.ตาก ให�ได�รับทราบเพื่อการ

ติดตามข�อมูลข.าวสารได�อย.างต.อเนื่อง พิจารณาแก�ไขป:ญหาต.อไป
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได/รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4. เพื่อเป\ดโอกาสให�ประชาชนได�มี 4. ประชาชนทั่วไปรู�จักช.องทาง

การนําเสนอป:ญหา ความเดือดร�อน การสื่อสารที่ อบจ.ตากจัดทําขึ้น

ข�อร�องเรียน ร�องทุกข, และความ และสามารถติดตามข�อมูล

ต�องการในพื้นที่ให� อบจ.ตาก ได�นํา ข.าวสารผลการดําเนินงานของ 

ได�ปฏิบัติราชการและพิจารณาแก�ไข อบจ.ตากตามช.องทางสื่อต.าง ๆ 

ได�อย.างต.อเนื่อง

11 โครงการส.งเสริมการมีส.วนร.วม  - เพื่อให�ความรู�ความเข�าใจและ  - จัดฝSกอบรมการมีส.วนร.วม 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู�เข�าร.วม  - นักศึกษาและเยาวชน ตระหนักถึง กองกิจการ

การพัฒนาท�องถิ่นในจังหวัดตาก ตระหนักถึงความสําคัญในการมี การพัฒนาท�องถิ่นในจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก โครงการ ความสําคัญของการมีส.วนร.วม สภาฯ

ส.วนร.วมเพื่อพัฒนาท�องถิ่น โดยให�ความรู�ความเข�าใจ และ (2560 : 100,000) ในการพัฒนาท�องถิ่น และเข�าร.วม

วิธีการ ในการมีมีส.วนร.วมเพื่อ เป1นอาสมัครด�านต.างๆ เพื่อพัฒนา

พัฒนาท�องถิ่นในจังหวัดตาก ท�องถิ่น

แก.นักศึกษา เยาวชน 

จํานวน 100 คน ต.อป�

12 โครงการชุมชนเข�มแข็งเพื่อเอาชนะ  -เพื่อส.งเสริมความเข�มแข็งของชุมชน  -ฝSกอบรมให�กับประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู�เข�าร.วม  -มีเครือข.ายชุมชนที่เข�มแข็ง กองกิจการ

ยาเสพติด ในลักษณะเครือข.ายเฝVาระวังยาเสพติด จํานวน 150 คน ต.อป� งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝSกอบรม ในการเฝVาระวังยาเสพติด สภาฯ

ไม.น�อยกว.า

ร�อยละ 80

ของเปVาหมาย
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เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได/รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการจัดงานวันต.อต�านยาเสพติด 1.เพื่อปลุกกระแสกระตุ�นให�เกิดความ  - จัดกิจกรรมวันต.อต�านยาเสพติด 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู�เข�าร.วม 1.ประชาชนและเยาวชนเกิดความ กองกิจการ

 ตื่นตัวในการปVองกันและเฝVาระวังป:ญหา โดยมีเด็กและเยาวชนเข�าร.วม งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก กิจกรรม ตื่นตัวและตระหนักถึงผลกระทบ สภาฯ

ยาเสพติดในกลุ.มเด็กและเยาวชน กิจกรรม จํานวน 800 คน ไม.น�อยกว.า ของยาเสพติด

2.เพื่อให�เกิดเวทีในการแสดงออกถึง ต.อป� ร�อยละ 80 2.เยาวชนมีเวทีในการแสดงออก

ความสามารถของเด็กและเยาวชน ของเปVาหมาย ถึงความสามารถ รู�จักใช�เวลาว.าง

รู�จักใช�เวลาว.างให�เกิดประโยชน, ให�เกิดประโยชน,

ห.างไกลจากยาเสพติด

 -  - 4,750,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000  -  -  -

155

รวม  13  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน
ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได/รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเงินบํารุงสมาคมองค,การ  - เพื่อให�สมาคมองค,การบริหารส.วน  - เพื่อให�องค,การบริหารส.วนจังหวัด 380,000 400,000 420,000 460,000 จํานวนกิจกรรม  - องค,การบริหารส.วนจังหวัดตาก กองกิจการ

บริหารส.วนจังหวัดแห.งประเทศ จังหวัดแห.งประเทศไทย สามารถ มีแนวทาง/ทิศทางในการพัฒนา งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่สมาคม อบจ. มีแนวทาง/ทิศทางการพัฒนา สภาฯ

ไทย ดําเนินงาน/กิจกรรมในการหาแนวทาง ที่สอดคล�องกันทั้งประเทศ (2560 : 380,000) แห.งประเทศไทย ดําเนินงานที่สอดคล�องกับ

การพัฒนาองค,การบริหารส.วนจังหวัด จํานวน 1 ครั้ง ต.อป� ดําเนินการ องค,การบริหารส.วนจังหวัดอื่น 

                    

 -  - 380,000 400,000 420,000 460,000  -  -  -
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รวม  1  โครงการ

3.5 แผนงานงบกลาง



และการรักษาคาบร�อย 
  

  

แบบ ผ. 01 
สําหรับ องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 

 

 

 

4. ยุทธศาสตร�ด�านส�งเสริมการท�องเที่ยวและกีฬา 
  

  

  

  

  

  



แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการประชาสัมพันธ�การท�องเที่ยว  1. เพื่อรวบรวมข�อมูลแหล�งท�องเที่ยว 1. จัดทําหนังสือ คู�มือ แผ�นพับ  500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนฉบับ 1. มีข�อมูลแหล�งท�องเที่ยว ที่พัก กองแผนและ

จังหวัดตาก ที่พัก ร�านอาหาร ร�านจําหน�ายของฝาก แผนที่ ข�อมูลแหล�งท�องเที่ยว และ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ต�อป. ร�านอาหาร ร�านจําหน�ายของฝาก งบประมาณ

ของที่ระลึก ฯลฯ ที่ทันสมัย ข�อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง (2560 : 500,000) ของที่ระลึกฯลฯ ที่ทันสมัย

2. เพื่อประชาสัมพันธ�เผยแพร�ข�อมูล จํานวน 10,000 ฉบับ ต�อป. 2. นักท�องเที่ยวรู�จักแหล�งท�องเที่ยว

การท�องเที่ยวของจังหวัดตากเป8นแหล�ง 2.จัดบู9ทประชาสัมพันธ�แหล�ง 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้ง ของจังหวัดตาก และมาท�องเที่ยว

ท�องเที่ยวที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ ท�องเที่ยวจังหวัดตาก ในงาน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ต�อป. จังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น

3. เพื่อเชิญชวนนักท�องเที่ยวกลุ�ม กิจกรรมท�องเที่ยวต�างๆ (2560 : 300,000) 3. ประชาชนมีรายได�จากการ

เปBาหมายเดินทางเข�ามาท�องเที่ยว ไม�น�อยกว�า 1 ครั้ง ต�อป. ท�องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

จังหวัดตาก อันจะนํามาซึ่งรายได� 3. จัดกิจกรรม/ส�งเสริมการจัดกิจกรรม 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนผู�เข�าร�วม

จากการท�องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น การท�องเที่ยวจังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก กิจกรรมไม�น�อย

ผู�เข�าร�วมกิจกรรม (2560 : 300,000) กว�าร�อยละ 80

จํานวน 2,000 คน ต�อป. ของเปBาหมาย

ต�อป.
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2 โครงการฝGกอบรมด�านบริการ  - เพื่อให� จนท.อปท. ผู�ประกอบการ  - ฝGกอบรมด�านบริการการท�องเที่ยว 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผู�เข�าร�วม  - ทําให� จนท.อปท. ผู�ประกอบการ กองแผนและ

การท�องเที่ยวรองรับสู�ประชาคม ด�านท�องเที่ยว ฯลฯ  มีความรู�ด�าน โดยมีผู�เข�ารับการฝGกอบรม งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝGกอบรม ด�านท�องเที่ยว  มีความรู� ความเข�าใจ งบประมาณ

เศรษฐกิจอาเซียน การบริการท�องเที่ยว และนํามาปรับใช� จํานวน 100 คน ต�อป. (2560 : 150,000) ไม�น�อยกว�า ในการบริการนักท�องเที่ยว และนํา

กับองค�กร และหน�วยงานของตน ร�อยละ 80 มาปรับใช�กับองค�กร และหน�วย

ให�เป8นที่ประทับใจนักท�องเที่ยว ของเปBาหมาย งานของตน ให�เป8นที่ประทับใจ

ต�อป. นักท�องเที่ยว

3 โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือก 1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ�า  - ร�วมจัดกิจกรรมมวยไทย - 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผู�ชม 1. ประชาชนทุกหมู�เหล�าได�ร�วมเทิด กองแผนและ

งานตากสินฯ ตากสินฯ และระลึกถึงพระมหากรุณา มวยคาดเชือก งานตากสินฯ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก กิจกรรม พระเกียรติสมเด็จพระเจ�าตากสิน งบประมาณ

ธิคุณ สมเด็จพระเจ�าตากสินมหาราช ผู�เข�าชมกิจกรรม (2560 : 500,000) ไม�น�อยกว�า และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ในการกอบกู�เอกราช ทําให�ประเทศไทย จํานวน 12,000 คน ต�อป. ร�อยละ 80 สมเด็จพระเจ�าตากสินมหาราช

ดํารงเอกราชมาจนทุกวันนี้ ของเปBาหมาย ในการกอบกู�เอกราช ทําให�ประเทศไทย

2. เพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยวของ ต�อป. ดํารงเอกราชมาจนทุกวันนี้

จังหวัดตาก สร�างความหลากหลาย 2. นักท�องเที่ยวสามารถใช�เวลา

ในการท�องเที่ยวให�นักท�องเที่ยว ท�องเที่ยวได�อย�างสมบูรณ�และคุ�มค�า

สามารถใช�เวลาท�องเที่ยวได�อย�าง มากที่สุด สามารถดึงดูดนักท�องเที่ยว

สมบูรณ�และคุ�มค�ามากที่สุด ทั้งในจังหวัดตาก และต�างจังหวัด

3. เพื่อเป8นการอนุรักษ�และสืบสาน ให�มาท�องเที่ยวจังหวัดตากมากยิ่งขึ้น

ศิลปะมวยไทยและมวยคาดเชือก 3. ศิลปะมวยไทยและมวยคาดเชือก 

ให�รู�จักแพร�หลาย เป8นเอกลักษณ� เป8นที่รู�จักแพร�หลาย เป8นเอกลักษณ�

ของจังหวัดตากสืบไป ของจังหวัดตากตลอดไป
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4 โครงการรถไฟนําเที่ยว 1. เพื่ออํานวยความสะดวกให�แก�  - รถไฟนําเที่ยวบริการนักท�องเที่ยว 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1. นักท�องเที่ยวที่มาท�องเที่ยว กองแผนและ

นักท�องเที่ยวที่มาท�องเที่ยวเมืองตาก ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองตาก และ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก นักท�องเที่ยว เมืองตาก ได�รับความสะดวกในการ งบประมาณ

และบริเวณใกล�เคียง อันจะทําให� ตําบลใกล�เคียง (2560 : 300,000) ไม�น�อยกว�า เที่ยวชมเมืองตาก ใช�เวลาท�องเที่ยว

นักท�องเที่ยวใช�เวลาในการท�องเที่ยว วันจันทร� - ศุกร� วันละ 1 รอบ ร�อยละ 80 เมืองตาก มีเวลาซื้อสินค�าและบริการ

เมืองตากนานขึ้นและมีเวลาซื้อสินค�า วันเสาร� วันอาทิตย� วันหยุดนขัตฤกษ� ของเปBาหมาย อื่นนานขึ้น

และบริการอื่น วันละ 2 รอบ ต�อป. 2. ทําให�ประชาชนชาวจังหวัดตาก

2. เพื่อให�ประชาชนชาวจังหวัดตาก นักท�องเที่ยว จํานวน 10,000 คน มีความภาคภูมิใจสถานที่ท�องเที่ยว

มีความภาคภูมิใจสถานที่ท�องเที่ยว ต�อป. ในพื้นที่ของตน มีส�วนร�วมและ

ในพื้นที่ของตน มีส�วนร�วมและให� ให�บริการนักท�องเที่ยว

บริการนักท�องเที่ยว 3. ทําให�เยาวชน ประชาชนสามารถ

3. เพื่อให�เยาวชน ประชาชนสามารถให� ให�ข�อมูล ข�าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรม

ข�อมูล ข�าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรมรถไฟ รถไฟนําเที่ยว และแหล�งท�องเที่ยวที่

นําเที่ยว และแหล�งท�องเที่ยวที่เป8น เป8นเส�นทางผ�าน หรือจุดแวะรถไฟ

เส�นทางผ�าน หรือจุดแวะรถไฟนําเที่ยว นําเที่ยวได�อย�างถูกต�อง เป8นที่

ให�แก�นักท�องเที่ยวได�อย�างถูกต�อง และ ชื่นชอบของนักท�องเที่ยว

เป8นที่ชื่นชอบของนักท�องเที่ยว 4. ทําให�ประชาชนมีรายได�จากการ

4. เพื่อให�ประชาชนมีรายได�จากการ ท�องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ท�องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
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5 โครงการวันอนุรักษ�ช�างไทย 1. เพื่อเผยแพร�ความรู� และกระตุ�นให�  - จัดงานวันช�างไทย ณ บ�านปูเตอร� 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1. ทําให�ประชาชนตระหนักถึง กองแผนและ

ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความ ตําบลแม�กุ อําเภอแม�สอด งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก นักท�องเที่ยว ความสําคัญของช�าง ซึ่งเป8นสัตว� งบประมาณ

สําคัญของช�าง ซึ่งเป8นสัตว�สัญลักษณ� นักท�องเที่ยว จํานวน 500 คน (2560 : 80,000) ไม�น�อยกว�า สัญลักษณ�ประจําชาติไทยในการ

ประจําชาติไทยในการเผยแพร�ประวัติ ต�อป. ร�อยละ 80 เผยแพร�ประวัติความเป8นมาของ

ความเป8นมาของวันช�างไทย ของเปBาหมาย วันช�างไทย

2. เพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยว และ ต�อป. 2. ทําให�นักท�องเที่ยวมาท�องเที่ยว

ส�งเสริมภาพลักษณ�การท�องเที่ยว จังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น 

ในท�องถิ่น รวมทั้งการสร�างเครือข�าย 3. เกิดเครือข�ายอาสาสมัครอนุรักษ�

อาสาสมัครอนุรักษ�ช�างในท�องถิ่น ช�างในท�องถิ่น

3. เพื่อให�นักท�องเที่ยวมาท�องเที่ยว

จังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น

6 โครงการปRSนจักรยานส�งเสริม  - เพื่อประชาสัมพันธ�เส�นทางการ  - จัดกิจกรรมปRSนจักรยานส�งเสริม 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู�เข�าร�วม  - ได�พบเส�นทางท�องเที่ยว กองแผนและ

การท�องเที่ยว ตําบลบ�านนา การท�องเที่ยว และแหล�งท�องเที่ยว การท�องเที่ยวตําบลบ�านนา งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก กิจกรรม และแหล�งท�องเที่ยวแห�งใหม� งบประมาณ

ตําบลบ�านนา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก (2560 : 50,000) ไม�น�อยกว�า ของจังหวัดตาก

ผู�เข�าร�วมกิจกรรม จํานวน 500 คน ร�อยละ 80

ต�อป. ของเปBาหมาย

ต�อป.
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7 โครงการปรับปรุงซ�อมแซม  - เพื่อรองรับการให�บริการแก�ผู�มาใช�  - ปรับปรุงซ�อมแซมหลังคา 1,500,000  -  -  - จํานวนแห�ง  - เยาวชน ประชาชน จ.ตาก ได�มี กองการ

โรงพลศึกษา 1000 ที่นั่ง บริการ สนามกีฬาและรองรับการ พร�อมระบบรางระบายน้ํา งบ อบจ.ตาก สนามแข�งขันกีฬาที่มีมาตรฐาน ศึกษาฯ

แข�งขันกีฬาในระดับต�าง ๆ พื้นสนาม และทาสีอาคาร สามารถรองรับการจัดการแข�งขัน

โรงพลศึกษา 1000 ที่นั่ง ในกีฬาระดับต�างๆ

จํานวน 1 แห�ง

8 ปูพื้นยางอาคารฟUตเนส  - เพื่อรองรับการให�บริการแก�ผู�มา  - ปูแผ�นพื้นยางอาคารฟUตเนส 150,000  -  -  - จํานวนพื้นที่  - เยาวชนและประชาชน กองการ

ใช�บริการ สนามกีฬาและเพื่อความ จํานวน 1 แห�ง งบ อบจ.ตาก ดําเนินการ หรือองค�กรต�างๆ ในจังหวัดตาก ศึกษาฯ

ปลอดภัยในทรัพย�สินของ อบจ.ตาก มีสนามกีฬาที่ได�มาตรฐานเพื่อใช�

ในการจัดกิจกรรมเล�นกีฬา 

หรือฝGกซ�อม

9 โครงการพัฒนาสนามกีฬาเทนนิส  - เพื่อพัฒนาสนามกีฬาเทนนิสให�ได�  - ติดตั้งพื้นยางสังเคราะห�  - 1,700,000  -  - จํานวน  - เยาวชนและประชาชน กองการ

(เพิ่มเติม) มาตรฐาน สามารถรองรับการใช�บริการ เคลือบด�วยสารอะอลีลิกพร�อมตีเส�น งบ อบจ.ตาก คอร�ท หรือองค�กรต�างๆ ในจังหวัดตาก ศึกษาฯ

จากหน�วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ คอร�ดสนาม ตามแบบมาตรฐาน มีสนามกีฬาที่ได�มาตรฐานเพื่อใช�

ภาคประชาชน ตลอดจนการจัดแข�งขัน สนามกีฬาเทนนิส จํานวน 3 คอร�ท ในการจัดกิจกรรมเล�นกีฬา 

ในระดับต�างๆ (เพิ่มเติม) หรือฝGกซ�อม

10 โครงการปรับปรุงซ�อมแซม  - เพื่อรองรับการให�บริการแก�ผู�มาใช� - ปรับปรุงซ�อมแซมหลังคาพร�อม  - 500,000  -  - จํานวนแห�ง  - เยาวชน ประชาชน จ.ตาก ได�มี กองการ

อาคารเปตอง บริการ สนามกีฬาและรองรับการ ติดตั้งระบบรางน้ํา งบ อบจ.ตาก สนามแข�งขันกีฬาที่มีมาตรฐาน ศึกษาฯ

แข�งขันกีฬาในระดับต�างๆ - ปรัปรุงซ�อมแซมห�องน้ําภายใน สามารถรองรับการจัดการแข�งขัน

อาคาร ในกีฬาระดับต�างๆ

- ปรับปรุงทาสีอาคารเปตอง
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11 โครงการปรับปรุงซ�อมแซม  - เพื่อรองรับการให�บริการแก�ผู�มาใช� - ปรับปรุงทาสีอาคารสระว�ายน้ํา  -  - 300,000  - จํานวนแห�ง  - เยาวชน ประชาชน จ.ตาก ได�มี กองการ

อาคารสระว�ายน้ํา บริการ สนามกีฬาและรองรับการ งบ อบจ.ตาก สนามแข�งขันกีฬาที่มีมาตรฐาน ศึกษาฯ

แข�งขันกีฬาในระดับต�างๆ สามารถรองรับการจัดการแข�งขัน

ในกีฬาระดับต�างๆ

12 โครงการปรับปรุงซ�อมแซม  - เพื่อรองรับการให�บริการแก�ผู�มาใช� - ปรับปรุงซ�อมแซมห�องต�างๆ  -  - 1,500,000  - จํานวนแห�ง  - เยาวชน ประชาชน จ.ตาก ได�มี กองการ

อาคารอัฒจันทร�สนามฟุตบอล บริการ สนามกีฬาและรองรับการ ภายในอาคาร งบ อบจ.ตาก สนามแข�งขันกีฬาที่มีมาตรฐาน ศึกษาฯ

แข�งขันกีฬาในระดับต�างๆ - ปรับปรุงซ�อมแซมห�องน้ําภายใน สามารถรองรับการจัดการแข�งขัน

อาคาร ในกีฬาระดับต�างๆ

- ปรับปรุงซ�อมแซมระบบไฟฟBา

ภายในอาคาร

- ปรับปรุงทาสีอาคาร

13 โครงการพัฒนาสนามกีฬาฟุตบอล ๒  - เพื่อพัฒนาระบบไฟฟBาภายในสนาม  - ติดตั้งเสาไฟฟBาส�องสนาม  -  -  - 1,900,000 จํานวนชุด  - เยาวชนและประชาชน กองการ

กีฬาฟุตบอล ๒ให�ได�มาตรฐาน สามารถ สูง ๓๐ ม.พร�อมดวงโคมส�องสว�าง งบ อบจ.ตาก หรือองค�กรต�างๆ ในจังหวัดตาก ศึกษาฯ

รองรับการให�บริการแก�หน�วยงาน จํานวน ๓๖ ชุด พร�อมอุปกรณ� มีสนามกีฬาที่ได�มาตรฐานเพื่อใช�

ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนจัดการ ในการจัดกิจกรรมเล�นกีฬา 

แข�งขันในระดับต�างๆ หรือฝGกซ�อม

14 ติดตั้งลู�ยางสังเคราะห� และทําระบบ เพื่อรองรับการให�บริการแก�ผู�มาใช�  - ติดตั้งลู�ยางสังเคราะห�ภายใน  -  -  - 20,000,000 จํานวนแห�ง  - เยาวชนและประชาชน กองการ

รางระบายน้ําภายในสนามกีฬา บริการ สนามกีฬาและรองรับการ สนาม และทําระบบรางระบายน้ํา งบ อบจ.ตาก หรือองค�กรต�างๆ ในจังหวัดตาก ศึกษาฯ

ฟุตบอล ๑ และลานกรีฑา แข�งขันกีฬาในระดับต�าง ๆ ภายในกีฬาสนามกีฬาฟุตบอล 1 มีสนามกีฬาที่ได�มาตรฐานเพื่อใช�

และลานกรีฑา ในการจัดกิจกรรมเล�นกีฬา 

หรือฝGกซ�อม
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15 โครงการส�งเสริมสุขภาพ  - เพื่อส�งเสริมให�ประชาชนมีความรู�  - จัดหาผู�นําสอนเต�นแอโรบิค 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู�เข�าร�วม  - ผู�มาร�วมกิจกรรมได�เต�นแอโรบิค กองการ

การออกกําลังกาย ความเข�าใจเกี่ยวกับการเต�นแอโรบิค จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก กิจกรรมไม�น�อย ที่ถูกวิธี และใช�เวลาว�างให�เกิด ศึกษาฯ

ให�เกิดความถูกต�องพร�อมทั้ง การตรวจสมรรถภาพร�างกาย (2560 : 50,000) กว�าร�อยละ ๘๐ ประโยชน�การดูแลรักษาร�างกาย

สร�างความแข็งแรงให�กับร�างกาย และการตรวจสุขภาพและการ ของเปBาหมาย ให�สมบูรณ�แข็งแรงปราศจากโรคภัย

และใช�เวลาว�างให�เกิดประโยชน� ดูแลรักษาร�างกายให�แข็งแรง ต�อป. ต�างๆ 

16 ฝGกอบรมการบริหารสนามกีฬา  - เพื่อให�บุคลากรขององค�การบริหาร  - ฝGกอบรมบุคลกรในองค�กรพร�อม 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวนผู�เข�าร�วม  - บุคลากรขององค�การบริหารส�วน กองการ

และการให�บริการสนามกีฬา ส�วนจังหวัดตากที่มีส�วนเกี่ยวข�องกับ ทั้งศึกษาดูงานการบริหารสนามกีฬา งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก กิจกรรมไม�น�อย จังหวัดตากสามารถนําความรู� ศึกษาฯ

 การบริหารและการให�บริหารสนามกีฬา และการให�บริการสนามกีฬาแก�มา (2560 : 100,000) กว�าร�อยละ ๘๐ ในการบริหารและการให�บริหาร

มีความรู�สําหรับแนะนําให�แก�ผู�มาใช� มาใช�บริการสนามกีฬา อบจ.ตาก ของเปBาหมาย สนามกีฬา มาใช�แนะนําให�แก�

บริการ จํานวน ๕๐ คน ต�อป. ต�อป. ผู�มาใช�บริการได�

17 โครงการฝGกอบรมทักษะการเล�นกีฬา  - เพื่อส�งเสริมความรู�ในการเล�นกีฬา ฝGกอบรมทักษะการเล�นกีฬาขั้น 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู�เข�าร�วม  - นักเรียน เยาวชน ประชาชน กองการ

ขั้นพื้นฐาน  ให�แก�นักเรียน นักศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให�แก�นักเรียน นักศึกษา พื้นฐาน  จํานวน 80 คน ต�อป. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก กิจกรรมไม�น�อย จังหวัดตาก ได�ฝGกทักษะการเล�น ศึกษาฯ

เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตาก เยาวชน ประชาชน ให�เกิดทักษะ เช�น ฟุตบอล ฟุตซอล ว�ายน้ํา (2560 : 100,000) กว�าร�อยละ ๘๐ กีฬาอย�างถูกต�อง เพื่อเป8นตัวแทน

การเล�นกีฬาที่ถูกต�อง เพื่อนําไปสู� เทควันโด ฯลฯ ของเปBาหมาย นักกีฬาจังหวัดตากต�อไป

ความชํานาญในการเล�นกีฬา ต�อป.

18 โครงการแข�งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน  - เพื่อส�งเสริมให�นักเรียนเยาวชน  - จัดให�มีการแข�งขันกีฬาทุก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนครั้ง  - นักเรียน เยาวชน ประชาชนได� กองการ

เยาวชน หรือประชาชนระดับอําเภอ ประชาชนพัฒนาการเล�นกีฬาตั้งแต� ประเภท ประกอบด�วย นักเรียน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ต�อป. แสดงออกถึงความสามารถของ ศึกษาฯ

พื้นฐาน เป8นแนวทางการพัฒนาเข�าสู� เยาวชน ประชาชน ในอําเภอ (2560 : 1,000,000) ตนเอง  และจึงส�งเสริมให�เข�าสู�

การเล�นกีฬาระดับชาติต�อไป 9 อําเภอ การแข�งขันในระดับที่สูงขึ้น
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19 โครงการการส�งเสริมจัดกิจกรรมยกย�อง  - เพื่อสนับสนุนส�งเสริมยกย�องเชิดชู  - นักกีฬา  หน�วยงาน  หรือผู�ที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง  - นักกีฬา  หน�วยงาน หรือผู�ที่ให� กองการ

เชิดชูเกียรติแก�ผู�ทําชื่อเสียง ผู�ให� เกียรติแก�ผู�ที่ทําชื่อเสียงและผู�ที่ให�การ ให�การสนับสนุนด�านกีฬาที่ทํา งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ต�อป. การสนับสนุนมีขวัญและกําลังใจ ศึกษาฯ

การสนับสนุนหรือทําประโยชน� สนับสนุนหรือทําประโยชน�ด�านกีฬา ชื่อเสียงให�จังหวัดตาก ในแต�ละ (2560 : 50,000) ในการเข�าร�วมแข�งขันแต�ละครั้ง 

ด�านกีฬาของจังหวัดตาก ของจังหวัดตาก เพื่อเป8นขวัญและกําลังใจชนิดกีฬาที่ได�รับรางวัลในระดับ เพื่อพัฒนาตนเองให�ดียิ่งขึ้นต�อไป

 แก�ผู�ทําประโยชน�ในการพัฒนาตน ต�างๆ ในแต�ละชนิดกีฬา

ป.ละ 1 ครั้ง

20 โครงการแข�งขันกีฬา อบจ.สัมพันธ�เกมส�  - เพื่อสร�างความสัมพันธ�อันดีระหว�าง  - แข�งขันกีฬาระหว�างหน�วยงาน 500,000 500,000 500,000 50,000 จํานวนครั้ง  - สร�างความสัมพันธ�อันดีระหว�าง กองการ

อบจ.17 จังหวัดภาคเหนือ อบจ.17 จังหวัดภาคเหนือ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ต�อป. หน�วยงาน อบจ.ภาคเหนือ ศึกษาฯ

ป.ละ 1 ครั้ง (2560 : 300,000)

21 โครงการจัดการแข�งขันกีฬาโดยเป8น  - เพื่อส�งเสริม พัฒนากีฬาต�าง ๆ ให�แก�  - จัดการแข�งขันและส�งนักกีฬา 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง  - การมีส�วนร�วมในการแข�งขันกีฬา กองการ

เจ�าภาพ หรือร�วมกับส�วนราชการอื่น นักเรียน เยาวชน ประชาชนของ เข�าร�วมแข�งขันกีฬา เช�นฟุตบอล  งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ต�อป. ต�างๆ ของ อบจ.ตาก หรือร�วมกับ ศึกษาฯ

และส�งเข�าร�วมแข�งขันในนามองค�การ จังหวัดตากในการเข�าร�วมแข�งขันกีฬา ฟุตซอล ตะกร�อ เปตอง วอลเลย�ฯ (2560 : 250,000) หน�วยงาน องค�กรอื่น 

บริหารส�วนจังหวัดตาก หรือจังหวัดตาก ต�างๆ พร�อมทั้งการเป8นเจ�าภาพร�วมกับ ว�ายน้ํา บาสฯ ฯลฯ โดย อบจ.เป8น

หน�วยงานอื่นจัดแข�งขันกีฬา เจ�าภาพหรือร�วมกับส�วนราชการอื่น

 หรือในนาม จ.ตาก 

22 โครงการแข�งขันกีฬา  อบจ.ตากคัพ  - เพื่อส�งเสริมและปลูกฝRงทักษะ  - จัดให�มีการแข�งขันกีฬาตลอด 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวนครั้ง  - ประชาชน เยาวชน มีส�วนร�วม กองการ

(รวมทุกประเภทกีฬาที่จัดแข�งขัน การเล�นกีฬา ให�แก�เยาวชน ประชาชน ป.งบประมาณ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ต�อป. ในการพัฒนาด�านกีฬา พร�อมมี ศึกษาฯ

ตลอดป.) ในจังหวัดตาก ได�ออกกําลังกายให�มี เช�น ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร�อ เปตอง (2560 : 1,5000,000) ทักษะด�านกีฬา เพิ่มมากขึ้น

สุขภาพร�างกายแข็งแรง วอลเลย�ฯ ว�ายน้ํา บาสฯ เทควันโด 

การแข�งขัน เดิน -วิ่ง เพื่อสุขภาพ

ฯลฯ
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23 โครงการแข�งขันกีฬาท�องถิ่นสัมพันธ�  - เพื่อแสดงถึงความสามัคคีระหว�าง  - จัดการแข�งขันกีฬาระหว�าง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนครั้ง  - สร�างความสัมพันธ�อันดีระหว�าง กองการ

(อปท.ตากคัพ) หน�วยงานองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ต�อป. พนักงานองค�กรปกครองส�วน ศึกษาฯ

 ในจังหวัดตาก เพื่อสร�างความสัมพันธ� จังหวัดตาก จํานวน 1 ครั้ง ท�องถิ่น ในจังหวัดตาก

ระหว�าง อปท.จังหวัดตาก ต�อป.

 -  - 7,800,000 8,350,000 7,950,000 27,600,000  -  -  -
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รวม  23  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา



  

  

  

แบบ ผ. 01 
สําหรับ องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นดําเนินการ 

 

 

 

5. ยุทธศาสตร�ด�านการบริหารจัดการและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล�อม 

  

  

  

  

  



แบบ ผ. ๐๑

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได4รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม 1.เพื่อแก�ไขป ญหาขยะมูลฝอย 1.การจัดประชุมฯและการติดตาม 300,000 300,000 300,000 300,000  จํานวนครั้ง  -  มีการจัดการศูนย0กําจัดขยะ กองแผนและ

และของเสียอันตรายชุมชน ในจังหวัดตาก ผลความก�าวหน�าของโครงการ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ในการประชุม มูลฝอยรวม และของเสียอันตราย งบประมาณ

2.สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ จํานวน 1 ครั้ง ต6อป7 (2560 : 650,000) ชุมชนที่ถูกวิธี

มูลฝอยรวมและของเสียอันตรายชุมชน 2.การจ�างเหมากําจัดของเสีย จํานวนครั้งจ�างเหมา

และอันตราย จํานวน 2 ครั้ง ต6อป7 กําจัดของเสียฯ

2 โครงการรณรงค0เพื่อลดขยะมูลฝอย 1.เพื่อเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจ  - ฝ@กอบรมเจ�าหน�าที่ อปท. แกนนํา 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู�เข�าร6วม  - เจ�าหน�าที่ อปท. แกนนําหมู6บ�าน/ กองแผนและ

ให�กับเจ�าหน�าที่ อปท./ชุมชน/ประชาชน หมู6บ�าน/ชุมชน เกี่ยวกับการคัดแยก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ@กอบรม ชุมชน มีความรู� เข�าใจในการ งบประมาณ

ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอย จํานวน 80 คน ต6อป7 (2560 : 200,000) ไม6น�อยกว6า คัดแยกขยะมูลฝอย และนําไป

ในชุมชน และนําไปปฏิบัติในหมู6บ�าน/ ร�อยละ 80 ปฏิบัติใน หมู6บ�าน/ชุมชน อย6างเปDน

ชุมชน อย6างเปDนรูปธรรม ของเปEาหมาย รูปธรรม

2.เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับ

การคัดแยกขยะอย6างครบวงจร

 -  - 500,000 500,000 500,000 500,000  -  -  -
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ยุทธศาสตร�จังหวัดตาก 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 4 การบริหารจัดการและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม   
 5. ยุทธศาสตร�ด4านการบริหารจัดการและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล4อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา

รวม  2  โครงการ



แบบ ผ. ๐๑

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได4รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการกล�าไม�เพื่อการอนุรักษ0 1.เพื่อสนับสนุนกล�าไม�ในการปลูกฟHIนฟู  - จัดจ�างเพาะชํากล�าไม�  200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนกล�าไม� 1.หน6วยงานภาครัฐบาล เอกชน กองแผนและ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ปLาธรรมชาติระบบนิเวศปLาไม� และปลูก จํานวน 40,000 กล�า ต6อป7 งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ไม6น�อยกว6า และประชาชนทั่วไปได�รับกล�าไม� งบประมาณ

ฟHIนฟูในพื้นที่สาธารณะ พื้นที่เอกชนเพื่อ (2560 : 270,000) ร�อยละ 100 สนับสนุนในการปลูกเนื่องในวาระ

เพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล�อมรักษาความ ของเปEาหมาย สําคัญ และอื่น ๆ

สมดุลของระบบนิเวศในเมือง 2.เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จ.ตาก 

ตามโครงการสําคัญ  ตามนโยบายและวิสัยทัศน0ของ

2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดตาก บ�านเมืองน6าอยู6

เปDนพื้นที่ปLาเพื่อการเศรษฐกิจและพื้นที่ 3.ประชาชนชาวจังหวัดตาก และ

ปลูกต�นไม�เพื่อความร6มรื่น บ�านเมือง ใกล�เคียงมีโอกาสร6วมแสดงความ

น6าอยู6ตามวิสัยทัศน0ของจังหวัดตาก จงรักภักดีแด6พระบาทสมเด็จ

3.เสริมสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ0 พระเจ�าอยู6หัว และสมเด็จพระบรม

ทรัพยากรปLาไม�ของประชาชน โดยการ ราชินีนาถ และเปDนการเสริมสร�าง

ร6วมมือร6วมใจกันปลูกต�นไม� มากกว6า จิตสํานึกในการอนุรักษ0ทรัพยากร

การตัดโค6นหรือทําลาย ประชาชนได�มี ปLาไม�ของประชาชน

โอกาสแสดงความจงรักภักดีต6อองค0

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู6หัวฯและ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
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5.2 แผนงานการเกษตร

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. ๐๑

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได4รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการสร�างจิตสํานึกในการอนุรักษ0 1.เพื่อปลูกฝ งจิตสํานึกด�านการอนุรักษ0  - ดําเนินการฝ@กอบรม/ศึกษาดูงาน 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จํานวนผู�เข�าร6วม 1.เยาวชน/ประชาชนที่เข�าร6วมมีจิต กองแผนและ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ฟHIนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�กับนักเรียน/ประชาชน ในพื้นที่ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ฝ@กอบรม สํานึกด�านการอนุรักษ0และการใช� งบประมาณ

ให�กับแกนนําเยาวชนในสถานศึกษา จังหวัดตาก จํานวน 800 คน (2560 : 1,850,000) ไม6น�อยกว6า ประโยชน0จากทรัพยากรธรรมชาติ

และชุมชนในท�องที่จังหวัดตาก ต6อป7 ร�อยละ 80 และสื่งแวดล�อมอย6างยั่งยืน

2.เพื่อสร�างเครือข6ายเยาวชนนักอนุรักษ0 ของเปEาหมาย 2.เกิดการขยายเครือข6ายนักอนุรักษ0

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

ของจังหวัดตาก ในระดับจังหวัด

3.เพื่อให�เยาวชนสามารถพัฒนา 3.เยาวชนที่เข�ารับการอบรมสามารถ

ศักยภาพของตนเอง และสามารถนํา พัฒนาศักยภาพของตนเอง สามารถ

ความรู�ที่ได�รับไปเผยแพร6ให�กับ นําความรู�ที่ได�รับไปเผยแพร6ใน

ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ชุมชน ครอบครัว โรงเรียน ได�ต6อไป

4.เพื่อส6งเสริมการมีส6วนร6วมใน 4.เยาวชน/ประชาชนเกิดการมี

กระบวนการทํางานด�านสิ่งแวดล�อม ส6วนร6วมในกระบวนการทํางาน

และงานพัฒนาให�กับเยาวชน ด�านการอนุรักษ0สิ่งแวดล�อมและ

การพัฒนาชุมชนท�องถิ่นต6อไป
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โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. ๐๑

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได4รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการพัฒนาเครือข6ายปLาชุมชน 1.เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ 1. คณะกรรมการเครือข6าย 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวนครั้ง 1. คณะกรรมการปLาชุมชนในพื้นที่ กองแผนและ

จังหวัดตาก เครือข6ายปLาชุมชน หมู6บ�าน ตําบล ปLาชุมชนในพื้นที่จังหวัดตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ในการประชุม จังหวัดตากมีการบริหารจัดการ งบประมาณ

อําเภอ และจังหวัด ให�มีความรู� มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (2560 : 700,000) ปLาชุมชน ในรูปแบบเครือข6าย

ความเข�าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ อย6างน�อย 2 ครั้ง ต6อป7 2. คณะกรรมการปLาชุมชนได�

ปLาชุมชน 2.คณะกรรมการเครือข6ายปLาชุมชน จํานวนครั้ง แลกเปลี่ยนประสบการณ0การบริหาร

2.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ0การ ในพื้นที่จังหวัดตาก มีการดําเนิน ในการจัดกิจกรรม จัดการปLาชุมชนในรูปแบบเครือข6าย

บริหารจัดการปLาชุมชนอื่นที่ประสบ กิจกรรมการพัฒนาปLาชุมชน กับเครือข6ายปLาชุมชนระดับจังหวัด

ความสําเร็จ จํานวน 2 ครั้ง ต6อป7 อื่นที่ประสบความสําเร็จ

3.เพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม

การพัฒนาปLาชุมชนให�เปDนแนวทาง

เดียวกัน

4 โครงการประกวดปLาชุมชน 1. เพื่อเปDนการกระตุ�นเร6งเร�าประชาชน  - จัดประกวดปLาชุมชนในพื้นที่ 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนปLาชุมชน 1. องค0กรชุมชนและประชาชน กองแผนและ

ในชุมชนให�ร6วมคิด ร6วมแรง ร6วมใจและ จ.ตาก เพื่อยกย6องและเชิดชูเกียรติ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ได�รับรางวัล มีความเข�าใจและตระหนักถึง งบประมาณ

ร6วมรับผิดชอบในการดูแลบํารุงรักษา รางวัลเกียรติยศ  1 รางวัล (2560 : 300,000) ความสําคัญของการอนุรักษ0และ

ปLาชุมชน รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล จัดการทรัพยากรปLาไม�

2.เพื่อเปDนการยกย6องเชิดชูเกียรติ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 2. องค0กรชุมชนและประชาชน

ให�กําลังใจแก6หมู6บ�านที่ประสบผลสําเร็จ จํานวน 1 รางวัล มีความตื่นตัวที่จะเข�ามามีบทบาท

 ในการจัดการปLาชุมชนจนเปDนแบบอย6าง รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และมีส6วนร6วมในการจัดการ

แก6หมู6บ�านอื่น จํานวน 1 รางวัล ทรัพยากรปLาไม�มากยิ่งขึ้น

รางวัลชมเชย จํานวน 9 รางวัล 3. เจ�าหน�าที่ และบุคลากรของ

หน6วยงานราชการอื่นได�เรียนรู�

การจัดการทรัพยากรปLาไม�โดย
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โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. ๐๑

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได4รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการสร�างฝายชะลอน้ํา 1.เพื่อเปDนการอนุรักษ0ทรัพยากรดิน  - ก6อสร�างฝายชะลอน้ํา 300,000 300,000 300,000 300,000   จํานวนฝาย 1.ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ปLา กองแผนและ

น้ํา ปLา ตามแนวพระราชดําริของ (ฝายชะลอน้ําแบบผสมผสาน) งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ก6อสร�าง ต�นน้ําลําธารและปLาชุมชนได�รับ งบประมาณ

องค0พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู6หัว ในพื้นที่ปLาต�นน้ําลําธารหรือ (2560 : 300,000) การฟHIนฟูตามแนวพระราชดําริของ

ภูมิพลฯ ปLาชุมชนในพื้นที่จังหวัดตาก องค0พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู6หัว

2.เพื่อส6งเสริมสนับสนุนการจัดการ จํานวน 100 ลูก ต6อป7 ภูมิพลฯ

ทรัพยากรน้ําในท�องถิ่นโดยการ 2.องค0กรชุมชนและประชาชนมี

มีส6วนร6วมขององค0กรชุมชนและ ส6วนร6วมในการบริหารจัดการ

ประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ปLา

3.เพื่อลดป ญหาการเกิดไฟปLาในพื้นที่ ต�นน้ํา และปLาชุมชน

จังหวัดตากตามหลักการแนวกันไฟเป7ยก 3.ป ญหาไฟปLาในพื้นที่ปLาต�นน้ํา

4.เพื่อเปDนการประชาสัมพันธ0โครงการ และปLาชุมชนลดน�อยลง

ตามแนวพระราชดําริขององค0พระบาท 4.ทรัพยากรปLาไม�เกิดความ

สมเด็จพระเจ�าอยู6หัวภูมิพลฯ อุดมสมบูรณ0มากยิ่งขึ้น และก6อเกิด

แหล6งอาหารในชุมชนเพิ่มขึ้น

 -  - 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000  -  -  -
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งบประมาณและที่ผ�านมา



  

  

  

  

  

  

แบบ ผ. 02 
สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ส�วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน 

 

 

  

  

  

  



แบบ ผ. 04

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่ขอประสาน ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก�อสร�างถนน คสล.จาก ม.1  - เพื่อให�ราษฎรใช�ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว�าง 4 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 344,000 จํานวนพื้นที่  - ได�รับประโยชน/มีถนนที่มั่นคง อบต. อบจ.ตาก

บ.หนองตับ ต.หนองบัวเหนือ - และขนส�งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 1,520 ม. ที่ก�อสร�าง แข็งแรงได�มาตรฐานในการใช�งาน หนองบัวเหนือ

ม. 7 บ.ส�มเกลี้ยง ต.ป8ามะม�วง ได�รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

อ.เมืองตาก จ.ตาก ไม�น�อยกว�า 6,080 ตร.ม.

พร�อมลงลูกรังไหล�ทาง

2 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให�ราษฎรใช�ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว�าง 5 ม. 1,960,000 840,000 840,000 560,000 จํานวนพื้นที่  - ได�รับประโยชน/มีถนนที่มั่นคง อบต.นาโบสถ/ อบจ.ตาก

สายทาง ม.4 บ.นาโบสถ/  ต.นาโบสถ/ และขนส�งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 1,500 ม. ที่ก�อสร�าง แข็งแรงได�มาตรฐานในการใช�งาน

เชื่อมต�อ ม.3 ต.ประดาง อ.วังเจ�า ได�รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม.

จ.ตาก
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา

1. ยุทธศาสตร�ด3านโครงสร3างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 1. โครงสร3างพื้นฐาน         
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท3องถิ่นสี่ป=  (พ.ศ. 2561 - 2564)  

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร�จังหวัดตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก3ไขปAญหาความยากจน



แบบ ผ. 04

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่ขอประสาน ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให�ราษฎรใช�ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว�าง 5.00 ม. 375,000  -  -  - จํานวนพื้นที่  - ได�รับประโยชน/มีถนนที่มั่นคง อบต.ประดาง อบจ.ตาก

ม.3 บ.ประดาง เชื่อมต�อ ม.3 และขนส�งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 1,000 ม. ที่ก�อสร�าง แข็งแรงได�มาตรฐานในการใช�งาน

บ.ตะเคียนด�วน ต.นาโบสถ/ ได�รับความสะดวก และรวดเร็ว หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เพิ่มมากขึ้น

อ.วังเจ�า จ.ตาก พร�อมลงดินลูกรังไหล�ทาง

ข�างละ 000 - 0.50 เมตร  

4 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให�ราษฎรใช�ถนนในการสัญจร  - ก�อสร�างถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนพื้นที่  - ได�รับประโยชน/มีถนนที่มั่นคง ทต.สามเงา อบจ.ตาก

ทางเข�าอ�างแม�ปุย ม.5 ต.สามเงา และขนส�งพืชผลทางการเกษตร จํานวน 1 แห�ง ที่ก�อสร�าง แข็งแรงได�มาตรฐานในการใช�งาน

และทต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ได�รับความสะดวก และรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น

5 ก�อสร�างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  - เพื่อให�ราษฎรใช�ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว�าง 4.00 ม. 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จํานวนพื้นที่  - ได�รับประโยชน/มีถนนที่มั่นคง อบต.คีรีราษฎร/ อบจ.ตาก

บ.ร�วมเกล�าสหมิตร - บ.ป8าหวาย และขนส�งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว ๖,๐๐๐ ม. ที่ก�อสร�าง แข็งแรงได�มาตรฐานในการใช�งาน

ต.คีรีราษฎร/ อ.พบพระ จ.ตาก ได�รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา ๒๐  เซนติเมตร เพิ่มมากขึ้น

6 ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนลาดยาง  - เพื่อให�ถนนที่ได�รับความเสียหาย  - ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนลาดยาง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช�เส�นทางได�รับ อบต.
ยกกระบัตร

อบจ.ตาก

สาย บ.วังไคร� ต.วังหมัน - บ.สองแคว ได�รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให�อยู� จํานวน 1 แห�ง ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี อบต.วังหมัน  

ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก ในสภาพดี ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ อบต.วังจันทร/

บํารุงรักษา ทรัพย/สินมากยิ่งขึ้น

7 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให�ถนนที่ได�รับความเสียหาย  - ขนาดกว�าง 5.00 ม. 2,700,000 - - - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช�เส�นทางได�รับ อบต.ตากออก อบจ.ตาก

เปGนแอสฟIสท/ติกคอนกรีต พร�อมตีเส�น ได�รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให�อยู� ระยะทางยาว 1,400 ม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

เขตติดต�อ อบต.สมอโคน (สะพาน ในสภาพดี หนา 4 เซนติเมตร ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

มิตรภาพสามตําบล) ถึงสามแยก บํารุงรักษา ทรัพย/สินมากยิ่งขึ้น

ศูนย/การเรียนรู� ม.1 บ.ปากร�องห�วยจี้

ต.ตากออก อ.บ�านตาก จ.ตาก
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แบบ ผ. 04

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่ขอประสาน ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให�ราษฎรใช�สะพานในการ  - ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,824,000  -  -  - จํานวนแห�ง  - มีสะพานที่มั่งคง  แข็งแรง อบต.สามหมื่น อบจ.ตาก

ม.๒ บ.ขุนห�วยแม�ท�อ ต.สามหมื่น สัญจรขนส�งพืชผลทางการเกษตร กว�าง ๗ ม. ยาว ๒๐ ม. ความสูง ได�มาตรฐาน และมีความปลอดภัย

อ.แม�ระมาด จ.ตาก ประหยัดค�าใช�จ�าย มีความสะดวก ๒.๕๐ ม. จํานวน 1 แห�ง ในการใช�งาน

ปลอดภัย และรวดเร็วขึ้น

9 ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให�ราษฎรใช�สะพานในการ  - ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 4,500,000  -  -  - จํานวนแห�ง  - มีสะพานที่มั่งคง  แข็งแรง อบต.แม�วะหลวง อบจ.ตาก

ม.๙ บ.แกระโก (เกรPะคี) สัญจรขนส�งพืชผลทางการเกษตร จํานวน 1 แห�ง ได�มาตรฐาน และมีความปลอดภัย

ต.แม�วะหลวง อ.ท�าสองยาง ประหยัดค�าใช�จ�าย มีความสะดวก ในการใช�งาน

จ.ตาก ปลอดภัย และรวดเร็วขึ้น

 -  - 23,259,000 12,740,000 12,740,000 11,804,000  -  -  -  -
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โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา

รวม  9  โครงการ



แบบ ผ. 04

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่ขอประสาน ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให�ราษฎรใช�ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว�าง 5.00 ม. 1,500,000 1,500,000  -  - จํานวนพื้นที่  - ได�รับประโยชน/มีถนนที่มั่นคง อบต.แม�กุ อบจ.ตาก

บ.หนองน้ําเขียว - บ.ห�วยผักกูด และขนส�งพืชผลทางการเกษตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. ที่ก�อสร�าง แข็งแรงได�มาตรฐานในการใช�งาน

ม.๕ ต.แม�กุ อ.แม�สอด จ.ตาก ได�รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา ๐.๑๕ ม. พร�อมไหล�ทาง เพิ่มมากขึ้น

2 ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให�ราษฎรใช�สะพานในการ  - ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 900,000 900,000 900,000 900,000 จํานวนแห�ง  - มีสะพานที่มั่งคง  แข็งแรง ทต.อุ�มผาง อบจ.ตาก

ข�ามลําห�วยนา สายอุ�มผาง - น�อเอ สัญจรขนส�งพืชผลทางการเกษตร กว�าง ๗ ม. ยาว 1๐ ม. ได�มาตรฐาน และมีความปลอดภัย

อ.อุ�มผาง จ.ตาก ประหยัดค�าใช�จ�าย มีความสะดวก จํานวน 1 แห�ง ในการใช�งาน

ปลอดภัย และรวดเร็วขึ้น

3 ก�อสร�างห�องน้ําสาธารณะ  - เพื่อบริการห�องน้ําในสถานที่  - ก�อสร�างห�องน้ําสาธารณะ 400,000 100,000 100,000 600,000 จํานวนแห�ง  - มีห�องน้ําสําหรับบริการ ทต.พบพระ อบจ.ตาก

ท�องเที่ยว จํานวน 1 แห�ง นักท�องเที่ยว

4 ขุดสระกับเก็บน้ําเพื่อใช�ประโยชน/  - เพื่อให�ประชาชนได�ใช�น้ําเพื่อการ  - ขุดสระกับเก็บน้ํา ขนาดกว�าง 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนแห�ง  - ประชาชนได�ใช�น้ําเพื่อการ อบต.โมโกร อบจ.ตาก

ม.3 บ.แม�กลองคี ต.โมโกร อุปโภคบริโภค และทําการเกษตรอย�าง60 ม. ยาว 450 ม. อุปโภค บริโภค และทําการเกษตร

กับต.แม�กลอง เพียงพอ ลึกเฉลี่ย 3 ม. อย�างเพียงพอ

จํานวน 1 แห�ง

 -  - 3,300,000 3,000,000 1,500,000 2,000,000  -  -  -  -
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1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา

รวม  4  โครงการ



แบบ ผ. 04

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่ขอประสาน ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จัดซื้อเครื่องเล�นสนามกลางแจ�ง  - เพื่อให�มีเครื่องเล�นสนามกลางแจ�ง ศพด.มีเครื่องเล�นสนามกลางแจ�ง 150,000 - - - จํานวนชุด  - ศพด.มีเครื่องเล�นสนามไว�ให� ทต.ท�าสายลวด อบจ.ตาก

ให�เด็กเล็กได�ใช�ออกกําลังเสริม จํานวน 2 ชุด สําหรับ ศพด. 2 เด็กได�เล�นเสริมประสบการณ/

ประสบการณ/ให�เพียงพอ แห�งๆ ละ 1 ชุด

 -  - 150,000 0 0 0  -  -  -  -
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โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา

รวม  1  โครงการ

ยุทธศาสตร�จังหวัดตาก 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก3ไขปAญหาความยากจน และ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 3 ส�งเสริมคุณภาพชีวิต
 2. ยุทธศาสตร�ด3านส�งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา



แบบ ผ. 04

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่ขอประสาน ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนประเพณีขึ้นธาตุ 1. เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  - จํานวน  1  ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู�เข�าร�วม  - ประเพณีได�รับการอนุรักษ/ อบต.เกาะ
ตะเภา

อบจ.ตาก

เดือนเก�า (เหนือ) 2. เพื่อประชาสัมพันธ/งานประเพณี กิจกรรม และดํารงไว�

และสถานทีท�องเที่ยว  ความพึงพอใจ

ของผู�เข�าร�วม

กิจกรรม

2  โครงการประเพณีมหาสงกรานต/ 1. เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  - จํานวน  1  ครั้ง 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผู�เข�าร�วม  - ประเพณีได�รับการอนุรักษ/ ทต.บ�านตาก อบจ.ตาก

ถนนข�าวแคบ 2. เพื่อประชาสัมพันธ/งานประเพณี กิจกรรม และดํารงไว�

และสถานทีท�องเที่ยว  ความพึงพอใจ

ของผู�เข�าร�วม

กิจกรรม

3 โครงการส�งเสริมกิจกรรมประเพณี  - เพื่อสืบสานและอนุรักษ/ประเพณี  - ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 50,000  -  -  - จํานวนผู�เข�าร�วม  - สามารถสืบสานและอนุรักษ/ ทต.ท�าสายลวด อบจ.ตาก

วัฒนธรรมชนเผ�า(เครือไต) วัฒนธรรมชนเผ�า และนอกเขตเทศบาลได�ร�วม กิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ�า 

กิจกรรมอนุรักษ/ประเพณีวัฒนธรรม

ชนเผ�า 

4 ส�งเสริมประเพณีสักการะพระบรม  - เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม  - กิจกรรมย�อนรอยวัฒนธรรม 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู�เข�าร�วม  - วัฒนาธรรมดั้งเดิมคงอยู� ทต.สามเงา อบจ.ตาก

ธาตุลอย ให�คงอยู�ตลอดไป ดั้งเดิม กิจกรรม

 -  - 500,000 450,000 450,000 450,000  -  -  -  -
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รวม  4  โครงการ

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. 02

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการจัดงานตากสินมหาราชา 1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ  - สนับสนุนจังหวัดตากเป#นค$า 2,000,000  -  -  - จํานวนผู+เข+าร$วม 1. ได+เทิดพระเกียรติสมเด็จ กองการ จังหวัดตาก

นุสรณ/ จังหวัดตาก ประจําป0 พระเจ+าตากสินมหาราช ใช+จ$ายในการจัดงานตากสิน งบ อบจ.ตาก กิจกรรม พระเจ+าตากสินมหาราช ศึกษาฯ

พ.ศ. 2560 - 2561 2. เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม มหาราชาราชานุสรณ/จังหวัดตาก (2560 : 2,000,000) ไม$น+อยกว$า 2. ประชาชนได+มีส$วนร$วมในการ

 ร$วมกับจังหวัดตาก ในการจัดงาน ผู+เข+าร$วมกิจกรรม ร+อยละ 80 สืบสานประเพณี วัฒนธรรม

ตากสินมหาราชานุสรณ/ 20,000 คน ต$อป0 ของเป?าหมาย ในการจัดงานตากสินมหา

3. เพื่อส$งเสริมการท$องเที่ยว ราชานุสรณ/

จังหวัดตาก 3. เป#นการสงเสริมการท$องเที่ยว

เพิ่มรายได+สู$ท+องถิ่น

 -  - 2,000,000 0 0 0  -  -  -  -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท3องถิ่นสี่ป8  (พ.ศ. 2561 - 2564)  

สําหรับ อุดหนุนองค�กรปกครองส�วนท3องถิ่น ส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�กรประชาชน

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา

องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร�จังหวัดตาก 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก3ไขป?ญหาความยากจน  และ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 3 ส�งเสริมคุณภาพชีวิต
 2. ยุทธศาสตร�ด3านส�งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวม  1  โครงการ



แบบ ผ. 02

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการสนับสนุนการจัดงาน 1.เผยแพร$ประชาสัมพันธ/แหล$งผลิต  - สนับสนุนการจัดงานวันเกษตร 150,000  -  -  - จํานวนผู+เข+าร$วม 1.ประชาชน ผู+ประกอบการ กองแผนและ ที่ทําการปกครอง

วันเกษตรพบพระ ผลผลิตทางการเกษตร พบพระ ผู+เข+าร$วมกิจกรรม งบ อบจ.ตาก กิจกรรม ได+ทราบถึงแหล$งผลิตผลผลิต งบประมาณ อําเภอพบพระ

2.ส$งเสริมด+านการตลาดแก$ จํานวน 2,000 คน ต$อป0 ไม$น+อยกว$า ทางการเกษตรมากขึ้น 

เกษตรกร ร+อยละ 80 2.เกษตรกรมีแหล$งจําหน$าย

3.เพื่อเผยแพร$ความรู+ทางวิชาการ ของเป?าหมาย ผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น 

แผนใหม$และเทคโนโลยีสมัยใหม$ และสามารถตกลงราคาซื้อขาย

สู$เกษตรกร ได+โดยตรงกับผู+บริโภค นักธุรกิจ 

ผู+ประกอบการ

2 โครงการประกวดศูนย/บริการและ 1.เพื่อเป#นกลไกหลักในการ  - สนับสนุนการประกวดศูนย/ 24,000  -  -  - จํานวน 1.มีศูนย/บริการฯ ที่มีศักยภาพ กองแผนและ สํานักงานเกษตร

ถ$ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ขับเคลื่อน การส$งเสริมและพัฒนา บริการ และถ$ายทอดเทคโนโลยี งบ อบจ.ตาก ครั้ง/กิจกรรม ด+านความรู+และเทคโนโลยี งบประมาณ จังหวัดตาก

ประจําตําบล การเกษตร ในระดับตําบลให+กับ การเกษตรประจําตําบล ในการส$งเสริมพัฒนาการเกษตร

เกษตรกรจังหวัดตาก 2.มีศักยภาพด+านการจัดทํา

ฐานข+อมูลของ อปท.

 -  - 174,000 0 0 0  -  -  -  -
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2.4 แผนงานการเกษตร

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา

รวม  2  โครงการ



แบบ ผ. 02

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการลอยกระทงสาย 1. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  - สนับสนุนเทศบาลเมืองตาก 4,000,000  -  -  - จํานวน 1. ประเพณีลอยกระทงสายยัง กองแผนและ เทศบาล

ไหลประทีปพันดวง อันดีงามของท+องถิ่นให+คงอยู$สืบไป จัดงานประเพณีลอยกระทงสาย งบ อบจ.ตาก นักท$องเที่ยว คงอยู$และประชาชนรู+ซึ้งถึงคุณค$า งบประมาณ เมืองตาก

2. เพื่อให+นักท$องเที่ยวมาท$องเที่ยว ไหลประทีปพันดวง  นักท$องเที่ยว (2560 : 4,000,000) ไม$น+อยกว$า วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

จังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น จํานวน 20,000 คน ต$อป0 ร+อยละ 80 2. มีนักท$องเที่ยวมาท$องเที่ยว

3.เพื่อสร+างรายได+ให+แก$ประชาชน ของเป?าหมาย จังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น 

ในจังหวัดตาก 3.ประชาชนมีรายได+จากการ

ท$องเที่ยว เพิ่มมากขึ้น

2 โครงการงานประเพณีต+นกําเนิด 1. เพื่อส$งเสริมการท$องเที่ยวของจังหวัด  - สนับสนุนเทศบาลตําบล 150,000  -  -  - จํานวน 1. ทําให+ประชาชนมีรายได+จาก กองแผนและ เทศบาลตําบล

กระทงสายแข$งเรือพายโบราณ กระตุ+นเศรษฐกิจ และเพื่อให+ประชาชน บ+านตาก จัดงานประเพณี งบ อบจ.ตาก นักท$องเที่ยว การท$องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น งบประมาณ บ+านตาก

มีรายได+จากการท$องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ต+นกําเนิดกระทงสายแข$งเรือพาย (2560 : 150,000) ไม$น+อยกว$า 2.ประชาชนในท+องถิ่น ได+อนุรักษ/

2. เพื่ออนุรักษ/ ฟKLนฟู ประเพณี โบราณ อําเภอบ+านตาก ร+อยละ 80 ฟKLนฟูประเพณีลอยกระทงของ

ลอยกระทงของอําเภอบ+านตากให+เป#น จังหวัดตาก นักท$องเที่ยว ของเป?าหมาย อําเภอบ+านตากให+เป#นที่รู+จักกัน

ที่รู+จักกันแพร$หลาย เป#นต+นกําเนิด จํานวน 2,000 คน ต$อป0 แพร$หลายทั้งชาวไทย และชาว

กระทงสายของจังหวัดตาก และเป#น ต$างชาติ และเป#นเอกลักษณ/ของ

เอกลักษณ/ของอําเภอบ+านตาก อําเภอบ+านตากให+เป#นที่รู+จักกัน
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ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 2 การวางแผน ส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและส�งเสริมการท�องเที่ยว     
 

ยุทธศาสตร�จังหวัดตาก 4 การส�งเสริมการท�องเที่ยว สินค3า OTOP และการค3าชายแดน

4. ยุทธศาสตร�ด3านส�งเสริมการท�องเที่ยวและกีฬา 

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. 02

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

3 โครงการจักรยานมิตรภาพ 1.เพื่อส$งเสริมการท$องเที่ยวของ  - สนับสนุนหอการค+าจังหวัดตาก 150,000  -  -  - จํานวนผู+เข+าร$วม 1.สามารถดึงดูดให+นักท$องเที่ยว กองแผนและ หอการค+า

ไทย - เมียนมาร/ จ.ตาก จัดโครงการจักรยานมิตรภาพ งบ อบจ.ตาก กิจกรรม มาเที่ยวในจังหวัดตากมากขึ้น งบประมาณ จังหวัดตาก

2.เพื่อเป#นการกระตุ+นให+เกิดการ ไทย - เมียนมาร/ (2560 : 150,000) ไม$น+อยกว$า 2.ประชาชนมาท$องเที่ยวจังหวัดตาก

กระจายรายได+จากอุตสาหกรรม ผู+เข+าร$วมกิจกรรม ร+อยละ 80 และมีรายได+จากการท$องเที่ยว

การท$องเที่ยวภายในจังหวัดตาก จํานวน 2,000 คน ต$อป0 ของเป?าหมาย เพิ่มมากขึ้น

3.เพื่อเป#นการส$งเสริมความสัมพันธ/ 3.ชาวไทย-ชาวเมียนม$าร/ มีความ

อันดีระหว$างกันของประชาชน สัมพันธ/ที่ดีต$อกัน

ชาวไทย และชาวเมียนม$าร/

4 โครงการเทศกาลส$งเสริมการ 1.เพื่อส$งเสริมการท$องเที่ยวของ  - สนับสนุนอําเภออุ+มผาง 100,000  -  -  - จํานวน 1.ทําให+วัฒนธรรม วิถีชีวิต กองแผนและ อําเภออุ+มผาง

ท$องเที่ยวแผ$นดินดอยลอยฟ?า อําเภออุ+มผาง จัดเทศกาลส$งเสริมการท$องเที่ยว งบ อบจ.ตาก นักท$องเที่ยว แหล$งท$องท$องเที่ยว ธรรมชาติ งบประมาณ

2.เพื่อเผยแพร$วัฒนธรรม วิถีชีวิต แผ$นดินดอยลอยฟ?า นักท$องเที่ยว (2560 : 100,000) ไม$น+อยกว$า ของอําเภออุ+มผาง เป#นที่รู+จักของ

แหล$งท$องเที่ยวธรรมชาติ ของอําเภอ จํานวน 5,000 คน ต$อป0 ร+อยละ 80 นักท$องเที่ยว และเกิดความ

อุ+มผาง ให+นักท$องเที่ยวได+มีความรู+ ของเป?าหมาย ประทับใจและนําไปเผยแพร$ 

ความเข+าใจ ประทับใจ และนําไป อันจะทําให+มีนักท$องเที่ยวมาเที่ยว

เผยแพร$ อันจะทําให+มีนักท$องเที่ยว อําเภออุ+มผางมากยิ่งขึ้น

มาเที่ยวอําเภออุ+มผางมากยิ่งขึ้น 2.ประชาชนมีรายได+จากการ

3.เพื่อสร+างรายได+จากการท$องเที่ยว ท$องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

เพิ่มมากขึ้น
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แบบ ผ. 02

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ รับผิดชอบ ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

5 โครงการสนับสนุนการแข$งขัน เพื่อสนับสนุนในการส$งนักกีฬา  - สนับสนุนสมาคมกีฬาจังหวัดตาก 400,000  -  -  - จํานวน  - นักเรียน นักศึกษาของ จ.ตาก กองการ สมาคมกีฬา

กีฬา นักเรียน นักศึกษา ของ จ.ตาก เข+าร$วมแข$งขันกีฬา ในการส$งนักกีฬาซึ่งเป#นตัวแทน งบ อบจ.ตาก ชนิดกีฬา มีขวัญกําลังใจในการแข$งขัน ศึกษาฯ จังหวัดตาก

แห$งประเทศไทย กีฬา นักเรียน นักศึกษาแห$งประเทศไทย ของจังหวัดตาก เข+าร$วมแข$งขัน กีฬา และด+านพัฒนาทักษะการ

เยาวชนแห$งชาติ และกีฬา กีฬาเยาวชนแห$งชาติ  และกีฬา กีฬาตามกําหนดการแข$งขัน เล$นกีฬาของตนเอง เพื่อเข+าสู$

แห$งชาติ แห$งชาติ ของการกีฬาแห$งประเทศไทย การเล$นกีฬาระดับอาชีพ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 -  - 4,800,000 0 0 0  -  -  -  -
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รวม  5  โครงการ



  

  

  

  

  

  

แบบ ผ. 04 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

 

 

  

  

  

  

  

  



แบบ ผ. 04

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่ขอประสาน ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก�อสร�างถนน คสล.จาก ม.1  - เพื่อให�ราษฎรใช�ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว�าง 4 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 344,000 จํานวนพื้นที่  - ได�รับประโยชน/มีถนนที่มั่นคง อบต. อบจ.ตาก

บ.หนองตับ ต.หนองบัวเหนือ - และขนส�งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 1,520 ม. ที่ก�อสร�าง แข็งแรงได�มาตรฐานในการใช�งาน หนองบัวเหนือ

ม. 7 บ.ส�มเกลี้ยง ต.ป8ามะม�วง ได�รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

อ.เมืองตาก จ.ตาก ไม�น�อยกว�า 6,080 ตร.ม.

พร�อมลงลูกรังไหล�ทาง

2 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให�ราษฎรใช�ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว�าง 5 ม. 1,960,000 840,000 840,000 560,000 จํานวนพื้นที่  - ได�รับประโยชน/มีถนนที่มั่นคง อบต.นาโบสถ/ อบจ.ตาก

สายทาง ม.4 บ.นาโบสถ/  ต.นาโบสถ/ และขนส�งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 1,500 ม. ที่ก�อสร�าง แข็งแรงได�มาตรฐานในการใช�งาน

เชื่อมต�อ ม.3 ต.ประดาง อ.วังเจ�า ได�รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม.

จ.ตาก
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1. ยุทธศาสตร�ด3านโครงสร3างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 1. โครงสร3างพื้นฐาน         
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท3องถิ่นสี่ป=  (พ.ศ. 2561 - 2564)  

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร�จังหวัดตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก3ไขปAญหาความยากจน



แบบ ผ. 04

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่ขอประสาน ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให�ราษฎรใช�ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว�าง 5.00 ม. 375,000  -  -  - จํานวนพื้นที่  - ได�รับประโยชน/มีถนนที่มั่นคง อบต.ประดาง อบจ.ตาก

ม.3 บ.ประดาง เชื่อมต�อ ม.3 และขนส�งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 1,000 ม. ที่ก�อสร�าง แข็งแรงได�มาตรฐานในการใช�งาน

บ.ตะเคียนด�วน ต.นาโบสถ/ ได�รับความสะดวก และรวดเร็ว หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เพิ่มมากขึ้น

อ.วังเจ�า จ.ตาก พร�อมลงดินลูกรังไหล�ทาง

ข�างละ 000 - 0.50 เมตร  

4 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให�ราษฎรใช�ถนนในการสัญจร  - ก�อสร�างถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนพื้นที่  - ได�รับประโยชน/มีถนนที่มั่นคง ทต.สามเงา อบจ.ตาก

ทางเข�าอ�างแม�ปุย ม.5 ต.สามเงา และขนส�งพืชผลทางการเกษตร จํานวน 1 แห�ง ที่ก�อสร�าง แข็งแรงได�มาตรฐานในการใช�งาน

และทต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ได�รับความสะดวก และรวดเร็ว เพิ่มมากขึ้น

5 ก�อสร�างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  - เพื่อให�ราษฎรใช�ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว�าง 4.00 ม. 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จํานวนพื้นที่  - ได�รับประโยชน/มีถนนที่มั่นคง อบต.คีรีราษฎร/ อบจ.ตาก

บ.ร�วมเกล�าสหมิตร - บ.ป8าหวาย และขนส�งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว ๖,๐๐๐ ม. ที่ก�อสร�าง แข็งแรงได�มาตรฐานในการใช�งาน

ต.คีรีราษฎร/ อ.พบพระ จ.ตาก ได�รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา ๒๐  เซนติเมตร เพิ่มมากขึ้น

6 ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนลาดยาง  - เพื่อให�ถนนที่ได�รับความเสียหาย  - ปรับปรุง/ซ�อมแซมถนนลาดยาง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช�เส�นทางได�รับ อบต.
ยกกระบัตร

อบจ.ตาก

สาย บ.วังไคร� ต.วังหมัน - บ.สองแคว ได�รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให�อยู� จํานวน 1 แห�ง ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี อบต.วังหมัน  

ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก ในสภาพดี ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ อบต.วังจันทร/

บํารุงรักษา ทรัพย/สินมากยิ่งขึ้น

7 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให�ถนนที่ได�รับความเสียหาย  - ขนาดกว�าง 5.00 ม. 2,700,000 - - - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช�เส�นทางได�รับ อบต.ตากออก อบจ.ตาก

เปGนแอสฟIสท/ติกคอนกรีต พร�อมตีเส�น ได�รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให�อยู� ระยะทางยาว 1,400 ม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

เขตติดต�อ อบต.สมอโคน (สะพาน ในสภาพดี หนา 4 เซนติเมตร ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

มิตรภาพสามตําบล) ถึงสามแยก บํารุงรักษา ทรัพย/สินมากยิ่งขึ้น

ศูนย/การเรียนรู� ม.1 บ.ปากร�องห�วยจี้

ต.ตากออก อ.บ�านตาก จ.ตาก
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แบบ ผ. 04

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่ขอประสาน ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให�ราษฎรใช�สะพานในการ  - ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,824,000  -  -  - จํานวนแห�ง  - มีสะพานที่มั่งคง  แข็งแรง อบต.สามหมื่น อบจ.ตาก

ม.๒ บ.ขุนห�วยแม�ท�อ ต.สามหมื่น สัญจรขนส�งพืชผลทางการเกษตร กว�าง ๗ ม. ยาว ๒๐ ม. ความสูง ได�มาตรฐาน และมีความปลอดภัย

อ.แม�ระมาด จ.ตาก ประหยัดค�าใช�จ�าย มีความสะดวก ๒.๕๐ ม. จํานวน 1 แห�ง ในการใช�งาน

ปลอดภัย และรวดเร็วขึ้น

9 ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให�ราษฎรใช�สะพานในการ  - ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 4,500,000  -  -  - จํานวนแห�ง  - มีสะพานที่มั่งคง  แข็งแรง อบต.แม�วะหลวง อบจ.ตาก

ม.๙ บ.แกระโก (เกรPะคี) สัญจรขนส�งพืชผลทางการเกษตร จํานวน 1 แห�ง ได�มาตรฐาน และมีความปลอดภัย

ต.แม�วะหลวง อ.ท�าสองยาง ประหยัดค�าใช�จ�าย มีความสะดวก ในการใช�งาน

จ.ตาก ปลอดภัย และรวดเร็วขึ้น

 -  - 23,259,000 12,740,000 12,740,000 11,804,000  -  -  -  -
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รวม  9  โครงการ



แบบ ผ. 04

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่ขอประสาน ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให�ราษฎรใช�ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว�าง 5.00 ม. 1,500,000 1,500,000  -  - จํานวนพื้นที่  - ได�รับประโยชน/มีถนนที่มั่นคง อบต.แม�กุ อบจ.ตาก

บ.หนองน้ําเขียว - บ.ห�วยผักกูด และขนส�งพืชผลทางการเกษตร ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. ที่ก�อสร�าง แข็งแรงได�มาตรฐานในการใช�งาน

ม.๕ ต.แม�กุ อ.แม�สอด จ.ตาก ได�รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา ๐.๑๕ ม. พร�อมไหล�ทาง เพิ่มมากขึ้น

2 ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให�ราษฎรใช�สะพานในการ  - ก�อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 900,000 900,000 900,000 900,000 จํานวนแห�ง  - มีสะพานที่มั่งคง  แข็งแรง ทต.อุ�มผาง อบจ.ตาก

ข�ามลําห�วยนา สายอุ�มผาง - น�อเอ สัญจรขนส�งพืชผลทางการเกษตร กว�าง ๗ ม. ยาว 1๐ ม. ได�มาตรฐาน และมีความปลอดภัย

อ.อุ�มผาง จ.ตาก ประหยัดค�าใช�จ�าย มีความสะดวก จํานวน 1 แห�ง ในการใช�งาน

ปลอดภัย และรวดเร็วขึ้น

3 ก�อสร�างห�องน้ําสาธารณะ  - เพื่อบริการห�องน้ําในสถานที่  - ก�อสร�างห�องน้ําสาธารณะ 400,000 100,000 100,000 600,000 จํานวนแห�ง  - มีห�องน้ําสําหรับบริการ ทต.พบพระ อบจ.ตาก

ท�องเที่ยว จํานวน 1 แห�ง นักท�องเที่ยว

4 ขุดสระกับเก็บน้ําเพื่อใช�ประโยชน/  - เพื่อให�ประชาชนได�ใช�น้ําเพื่อการ  - ขุดสระกับเก็บน้ํา ขนาดกว�าง 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนแห�ง  - ประชาชนได�ใช�น้ําเพื่อการ อบต.โมโกร อบจ.ตาก

ม.3 บ.แม�กลองคี ต.โมโกร อุปโภคบริโภค และทําการเกษตรอย�าง60 ม. ยาว 450 ม. อุปโภค บริโภค และทําการเกษตร

กับต.แม�กลอง เพียงพอ ลึกเฉลี่ย 3 ม. อย�างเพียงพอ

จํานวน 1 แห�ง

 -  - 3,300,000 3,000,000 1,500,000 2,000,000  -  -  -  -
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1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา

รวม  4  โครงการ



แบบ ผ. 04

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่ขอประสาน ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จัดซื้อเครื่องเล�นสนามกลางแจ�ง  - เพื่อให�มีเครื่องเล�นสนามกลางแจ�ง ศพด.มีเครื่องเล�นสนามกลางแจ�ง 150,000 - - - จํานวนชุด  - ศพด.มีเครื่องเล�นสนามไว�ให� ทต.ท�าสายลวด อบจ.ตาก

ให�เด็กเล็กได�ใช�ออกกําลังเสริม จํานวน 2 ชุด สําหรับ ศพด. 2 เด็กได�เล�นเสริมประสบการณ/

ประสบการณ/ให�เพียงพอ แห�งๆ ละ 1 ชุด

 -  - 150,000 0 0 0  -  -  -  -
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โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา

รวม  1  โครงการ

ยุทธศาสตร�จังหวัดตาก 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก3ไขปAญหาความยากจน และ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 3 ส�งเสริมคุณภาพชีวิต
 2. ยุทธศาสตร�ด3านส�งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา



แบบ ผ. 04

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่ขอประสาน ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนประเพณีขึ้นธาตุ 1. เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  - จํานวน  1  ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู�เข�าร�วม  - ประเพณีได�รับการอนุรักษ/ อบต.เกาะ
ตะเภา

อบจ.ตาก

เดือนเก�า (เหนือ) 2. เพื่อประชาสัมพันธ/งานประเพณี กิจกรรม และดํารงไว�

และสถานทีท�องเที่ยว  ความพึงพอใจ

ของผู�เข�าร�วม

กิจกรรม

2  โครงการประเพณีมหาสงกรานต/ 1. เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  - จํานวน  1  ครั้ง 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผู�เข�าร�วม  - ประเพณีได�รับการอนุรักษ/ ทต.บ�านตาก อบจ.ตาก

ถนนข�าวแคบ 2. เพื่อประชาสัมพันธ/งานประเพณี กิจกรรม และดํารงไว�

และสถานทีท�องเที่ยว  ความพึงพอใจ

ของผู�เข�าร�วม

กิจกรรม

3 โครงการส�งเสริมกิจกรรมประเพณี  - เพื่อสืบสานและอนุรักษ/ประเพณี  - ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 50,000  -  -  - จํานวนผู�เข�าร�วม  - สามารถสืบสานและอนุรักษ/ ทต.ท�าสายลวด อบจ.ตาก

วัฒนธรรมชนเผ�า(เครือไต) วัฒนธรรมชนเผ�า และนอกเขตเทศบาลได�ร�วม กิจกรรม ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ�า 

กิจกรรมอนุรักษ/ประเพณีวัฒนธรรม

ชนเผ�า 

4 ส�งเสริมประเพณีสักการะพระบรม  - เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม  - กิจกรรมย�อนรอยวัฒนธรรม 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู�เข�าร�วม  - วัฒนาธรรมดั้งเดิมคงอยู� ทต.สามเงา อบจ.ตาก

ธาตุลอย ให�คงอยู�ตลอดไป ดั้งเดิม กิจกรรม

 -  - 500,000 450,000 450,000 450,000  -  -  -  -
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รวม  4  โครงการ

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา



  

  

  

  

  

  

แบบ ผ. 05 
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

 

 

  

  

  

  

  

  



แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    - - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:900,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ตะเคียนด วน - บ.สบยม หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.วังเจ า จ.ตาก 11,200 ตร.ม.

N 1848607  E 520737

2 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 6.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:1,967,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.หนองปรือ - บ.วังเจ า หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

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

N 1858661  E 515405
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ยุทธศาสตร�จังหวัดตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก3ไขป:ญหาความยากจน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท3องถิ่นสี่ป=  (พ.ศ. 2561 - 2564)  
สําหรับ องค�กรปกครองส�วนท3องถิ่นดําเนินการ

องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 1. โครงสร3างพื้นฐาน         
 1. ยุทธศาสตร�ด3านโครงสร3างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.00 ม.  -  -  - 2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 1.000 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0003 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ลานขวาง - บ.น้ํารึม อ.เมือง จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

N 1863960  E 516129 5,000 ตร.ม.

4 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.50 ม. 2,000,000    2,000,000    3,500,000    3,500,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:1,980,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบปGาแฝก  หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก 27,500 ตร.ม.

N 1866892  E 521969

5 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 6.00 ม.  -  -  - 2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 0.800 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0005  ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ตลุกกลางทุ�ง - บ.พุสะแก อ.เมือง จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

N 1863275  E 523644 4,800 ตร.ม.

6 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.50 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.บ�อไม หว า - บ.ตลุกกลางทุ�ง   หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก 16,500 ตร.ม.

N 1866895  E 520841
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โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    4,000,000    4,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:1,950,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทางเข าบ านน้ําดิบ อ.เมือง จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

N 1875378  E 514128 30,400 ตร.ม.

8 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,500,000    3,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:1,992,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.สระทอง - บ.สามไร� หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก 23,040 ตร.ม.

N 1880104  E 519302

9 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.50 ม.  - 2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม�บอน - บ.ตะฝ3Iงสูง อ.บ านตาก จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

N 1891652  E 508505 13,750 ตร.ม.

10 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 6.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 3.310 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (2560:1,940,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ยางโองน้ํา - บ.วังหวาย หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

(อ.บ านตาก - อ.สามเงา) จ.ตาก 19,860 ตร.ม.

N 1897442  E 510956
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,500,000    3,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 2.880 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0011 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (2560:1,998,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.วังหวาย - บ.ยางโองน้ํา หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

(อ.สามเงา - อ.บ านตาก) จ.ตาก 23,040 ตร.ม.

N 1900723  E 511082

12 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    1,000,000    1,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 1.200 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0012 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (2560:1,975,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.วังหวาย - บ านสามเงา  หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.สามเงา จ.ตาก 9,600 ตร.ม.

N 1900579  E 509692

13 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 10,000,000   4,000,000    5,000,000    5,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:1,995,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ดงลาน - บ.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

N 1910289  E 514813 60,768 ตร.ม.

14 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.50 ม. 4,000,000    4,000,000    4,000,000    4,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:1,922,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.วังไคร  - บ.สองแคว อ.สามเงา จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

N 1904227  E 507596 42,234.50 ตร.ม.
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    4,800,000    4,800,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 4.233 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0015 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (2560:1,984,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.มอเกอร5ยาง - บ.ยะพอ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก 33,864 ตร.ม.

N 1808980.75  E 470299.57

16 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    5,900,000    5,900,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.เก ารวมไทย - บ.ทรัพย5เจริญ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก 39,440 ตร.ม.

N 1811828.01  E 472300.25

17 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    17,500,000   17,500,000   จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ อ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก 97,360 ตร.ม.

N 1814257.72  E 474162.41
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    12,700,000   12,700,000   จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 9.178 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0018 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (2560:1,891,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.คีรีน อย - บ.ทรัพย5อนันต5  หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก 73,424 ตร.ม.

N 1822699  E 474647.97

19 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.50 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 3.000 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (2560:1,941,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม�กุหลวง - บ.ผารู อ.แม�สอด จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

N 1837786  E 454598 16,500 ตร.ม.

20 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:1,900,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ใหม�แม�โกนเกน - บ.ห วยผักหละ  หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก 20,000 ตร.ม.

N 1858661  E 515405

21 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 6.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000    4,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:1,935,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม�กุ - บ.แม�ตาว อ.แม�สอด จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

N 1841296  E 457078 18,750 ตร.ม.
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    4,000,000    4,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 3.000 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0022 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (2560:1,933,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ห วยม�วง - บ.แม�ตาวสันโรงเรียน   หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก 24,000 ตร.ม.

N 1844297  E 448777

23 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000     - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 2.000 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. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม�กุใหม�ท�าซุง - บ.แม�ตาวกลาง หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก 16,000 ตร.ม.

N 1838952  E 453638

24 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    1,375,700    1,375,700    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 11.255 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. (2560:1,935,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม�ตาวริมเมย - บ.ปากห วยแม�ปะ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก 90,040 ตร.ม.

N 1846298  E 449155
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 6.00 ม.  -  - 2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 2.092 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0025 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ท�าอาจ อ.แม�สอด จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

N 1846806  E 448560 12,552 ตร.ม.

26 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.50 ม. 2,000,000    2,000,000     -  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 0.636 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0026 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.วังตะเคียน อ.แม�สอด จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

N 1847627  E 447562 3,498 ตร.ม.

27 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 6.00 ม. 2,000,000    2,000,000    3,560,000    3,560,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:1,989,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม�กึ๊ดสามท�า - บ.สันปGาไร� หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก 27,798 ตร.ม.

N 1860954  E 457084

28 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.50 ม. 2,000,000    2,000,000    6,525,000    6,525,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 7.750 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0028 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทางเข าบ านแม�ละเมา - บ.ปางส าน หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก   42,625 ตร.ม.

N 1854411  E 477537

94

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

29 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 7.00 ม. 10,000,000   2,000,000    5,800,000    5,800,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 5.523 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (2560:1,992,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ต นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�ระมาด จ.ตาก 38,661 ตร.ม.

N 1876233  E 451038

30 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 7.00 ม.  - 2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 0.715 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0030 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม�จะเราสองแคว - บ.สันปGาไร�    หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�ระมาด จ.ตาก 5,005 ตร.ม.

N 1875735  E 456236

31 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 7.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 1.000 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่  ตก.ถ 1-0031 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม�ระมาดน อย - บ.สันปGาตึง หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�ระมาด จ.ตาก 7,000 ตร.ม.

N 1878035  E 450001
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

32 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 7.00 ม. 4,000,000    2,000,000    13,600,000   13,600,000   จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� 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. (2560:1,995,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม�ระมาดน อย - บ.ทุ�งมะขามปMอม หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�ระมาด จ.ตาก 78,057 ตร.ม.

N 1882589  E 453317

33 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 8.00 ม. 4,000,000    2,000,000    1,800,000    1,800,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 7.140 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0033 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. (2560:888,000) ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ห วยกระโหลก - บ.แม�กึ๊ดใหม� หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด  จ.ตาก 57,120 ตร.ม.

N 1855968  E 450598

34 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.00 ม. - - 2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 2.000 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0034  ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.หนองมะเกลือ - บ.ไผ�สีซอ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก 10,000 ตร.ม.

N 1868065  E 525341

96

โครงการ วัตถุประสงค�

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

35 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.00 ม. - - - 600,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 0.300 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0035  ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เทศบาลเมืองตาก - ม.6 ต.วังหิน หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก 1,500 ตร.ม.

N 1863244  E 513958

36 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 6.00 - 8.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,640,000    - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 2.670 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0036  ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เทศบาลเมืองตาก - ม.1  ต.ไม งาม หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก 21,360 ตร.ม.

N 1866942  E 513014

37 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 5.00 ม.  - 2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต หรือ คสล. ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 5.000 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0039 ในสภาพดี หนา 0.05-0.20 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ม.4 ต.ตากตก - ต.หนองบัวเหนือ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

(อ.บ านตาก - อ.เมืองตาก) จ.ตาก 25,000 ตร.ม.

N 1863930  E 516681
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แบบ ผ. 01
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าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

38 ปรับปรุงถนนโดยซ�อมแซมเป�นผิวทาง  - เพื่อให ถนนที่ได รับความเสียหาย  - ขนาดกว าง 4.00 ม. 1,500,000     -  -  - จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช เส นทางได รับ สํานักการช�าง

แอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต  พร อมติดตั้ง ได รับการซ�อมแซมบํารุงรักษาให อยู� ระยะทางยาว 0.400 กม. งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

ไฟฟMาแสงสว�าง สายหน าสํานักงาน ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ�อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ประมงตาก เชื่อม เขตเทศบาลเมืองตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า บํารุงรักษา ทรัพย5สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก 1,600 ตร.ม.

39 ก�อสร างถนนผิวทางแอสฟ3ลท5ติกคอนกรีต  - เพื่อให ราษฎรใช ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว าง 6.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จํานวนพื้นที่  - ได รับประโยชน5มีถนนที่มั่นคง สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0037 และขนส�งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 2.690 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ก�อสร าง แข็งแรงได มาตรฐานในการใช งาน

บ.ลานขวาง - บ.เด�นมะขาม  ได รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.05 ม. (2560:1,984,000)

อ.เมือง จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า

N 1863930  E 516681 16,140 ตร.ม.

40 ก�อสร างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให ราษฎรใช ถนนในการสัญจร  - ขนาดกว าง 6.00 ม. 2,000,000    2,000,000    2,800,000    2,800,000    จํานวนพื้นที่  - ได รับประโยชน5มีถนนที่มั่นคง สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0038  และขนส�งพืชผลทางการเกษตร ระยะทางยาว 2.630 กม. งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ก�อสร าง แข็งแรงได มาตรฐานในการใช งาน

บ.แม�ตาวสันแปG - บ.ห วยม�วง  ได รับความสะดวก และรวดเร็ว หนา 0.15 ม. (2560:890,000)

อ.แม�สอด จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม�น อยกว�า

N 1844298  E 452754 15,780 ตร.ม.

41 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  -  - 300,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0001 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.ตะเคียนด วน - บ.สบยม และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.วังเจ า จ.ตาก

N 1848607  E 520737
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

42 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000 500,000  -  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0002  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.หนองปรือปรือ - บ.วังเจ า และปลอดภัย จํานวน 2 แห�ง มากยิ่งขึ้น

(อ.เมือง - อ.วังเจ า) จ.ตาก

N 1858661  E 515405

43 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  - 500,000  -  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0003 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.ลานขวาง - บ.น้ํารึม และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

N 1863960  E 516129

44 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000  - 500,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0004  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบปGาแฝก  และปลอดภัย จํานวน 2 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

N 1866892  E 521969

45 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000  - 500,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตถ.ถ 1-0006 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.บ�อไม หว า - บ.ตลุกกลางทุ�ง   และปลอดภัย จํานวน 2 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

N 1866895  E 520841
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

46 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000 500,000 500,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0008  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.สระทอง - บ.สามไร�  และปลอดภัย จํานวน 3 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

N 1880104  E 519302

47 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000 500,000 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0009 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.แม�บอน - บ.ตะฝ3Iงสูง และปลอดภัย จํานวน 3 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.บ านตาก จ.ตาก

N 1891652  E 508505

48 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0010 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.ยางโองน้ํา - บ.วังหวาย และปลอดภัย จํานวน 4 แห�ง มากยิ่งขึ้น

(อ.บ านตาก - อ.สามเงา) จ.ตาก

N 1897442  E 510956

49 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  - 500,000 500,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0011 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.วังหวาย - บ.ยางโองน้ํา และปลอดภัย จํานวน 2 แห�ง มากยิ่งขึ้น

(อ.สามเงา - อ.บ านตาก) จ.ตาก

N 1900723  E 511082
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50 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000  -  -  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0012  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.วังหวาย - บ.สามเงา  และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.สามเงา จ.ตาก

N 1900579  E 509692

51 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 210,000 210,000 210,000 210,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0013 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.ดงลาน - บ.วังหมัน และปลอดภัย จํานวน 4 แห�ง (2560:500,000) มากยิ่งขึ้น

อ.สามเงา จ.ตาก

N 1910289  E 514813

52 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 210,000 210,000 210,000 210,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0014  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.วังไคร  - บ.สองแคว และปลอดภัย จํานวน 4 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.สามเงา จ.ตาก

N 1904227  E 507596

53 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000 500,000 500,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0015 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.มอเกอร5ยาง - บ.ยะพอ และปลอดภัย จํานวน 3 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก

N 1808980.75  E 470299.57
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54 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000 500,000 500,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0016  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.เก ารวมไทย - บ.ทรัพย5เจริญ และปลอดภัย จํานวน 3 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก

N 1811828.01  E 472300.25

55 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000 500,000 500,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0017  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ อ และปลอดภัย จํานวน 3 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก

N 1814257.72 E 474162.41

56 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000 500,000 500,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0018 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.คีรีน อย - บ.ทรัพย5อนันต5  และปลอดภัย จํานวน 3 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก

N 1822699  E 474647.97

57 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  - 300,000  -  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0019 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.แม�กุหลวง - บ.ผารู และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก

N 1837786  E 454598
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58 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  - 200,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0020 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.ใหม�แม�โกนเกน - บ.ห วยผักหละ  และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก

N 1858661  E 515405

59 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  - 300,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0021  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.แม�กุ - บ.แม�ตาว และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก

N 1841296  E 457078

60 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  -  - 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0022  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.ห วยม�วง - บ.แม�ตาวสันโรงเรียน   และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก

N 1844297  E 448777

61 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  - 300,000  -  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0023 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.แม�กุใหม�ท�าซุง - บ.แม�ตาวกลาง และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก

N 1838952  E 453638
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62 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000  -  - 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0024  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.แม�ตาวริมเมย - บ.ปากห วยแม�ปะ และปลอดภัย จํานวน 2 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก

N 1846298  E 449155

63 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000  -  - 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0028 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

ทางเข าบ านแม�ละเมา - บ.ปางส าน และปลอดภัย จํานวน 2 แห�ง (2560:495,000) มากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก   

N  1854411  E  477537

64 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000  -  -  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0029 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.ต นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ  และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง (2560:500,000) มากยิ่งขึ้น

อ.แม�ระมาด จ.ตาก

N 1876233  E 451038

65 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  -  - 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0030 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.แม�จะเราสองแคว - บ.สันปGาไร�    และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�ระมาด จ.ตาก

N 1875735  E 456236
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66 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  - 500,000  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0031 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.แม�ระมาดน อย - บ.สันปGาตึง และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�ระมาด จ.ตาก

N 1878035  E 450001

67 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  - 500,000  -  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่  ตก.ถ 1-0032 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.แม�ระมาดน อย - บ านทุ�งมะขามปMอม และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�ระมาด จ.ตาก

N 1882589  E 453317

68 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  -  - 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0033 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.ห วยกระโหลก - บ.แม�กึ๊ดใหม� และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก

N 1855968  E 450598

69 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  -  - 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0034  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.หนองมะเกลือ - บ.ไผ�สีซอ และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

N 1868065  E 525341
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70 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  -  - 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0035  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

เทศบาลเมืองตาก - ม.6 ต.วังหิน และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

N 1863244  E 513958

71 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  - 500,000 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0036  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ต.ไม งาม และปลอดภัย จํานวน 2 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

N 1866942  E 513014

72 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง  -  -  - 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0037 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.ลานขวาง - บ.เด�นมะขาม  และปลอดภัย จํานวน 1 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

N 1863930  E 516681

73 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000  -  - 500,000 จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0038  ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

บ.แม�ตาวสันแปG - บ.ห วยม�วง  และปลอดภัย จํานวน 2 แห�ง มากยิ่งขึ้น

อ.แม�สอด จ.ตาก

N 1844298  E 452754
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74 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง  - เพื่อพัฒนาเส นทางคมนาคมดีขึ้น  - ติดตั้งไฟฟMาแสงสว�าง และติดตั้ง 500,000 500,000  -  - จํานวนแห�ง  - ราษฎรที่ใช เส นทางมีความ สํานักการช�าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0039 ม.4 ประชาชน ได รับความสะดวก เครื่องหมายจราจร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

ต.ตากตก - ต.หนองบัวเหนือ และปลอดภัย จํานวน 2 แห�ง มากยิ่งขึ้น

(อ.บ านตาก - อ.เมืองตาก) จ.ตาก

N 1863930  E 516681

75 ปรับปรุงสะพานสมโภชกรุงรัตน  - เพื่อปรับปรุงสะพานที่ชํารุดให อยู�ใน  - ปรับปรุงสะพานสมโภชน5 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนแห�ง  - สะพานได รับการปรับปรุงให สํานักการช�าง

โกสินทร5 200 ปQ สภาพที่ใช งานได ดี กรุงรัตนโกสินทร5 200 ปQ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก อยู�ในสภาพที่ใช งานได ดี ผู ที่ใช 

จํานวน 1 แห�ง สะพานในการสัญจรไปมามีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน

มากยิ่งขึ้น

76 ปรับปรุงซุ มเฉลิมพระเกียรติ  - เพื่อปรับปรุงซุ มเฉลิมพระเกียรติฯ  - ปรับปรุงซุ มเฉลิมพระเกียรติ 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนแห�ง  - ซุ มเฉลิมพระเกียรติฯ มีความ สํานักการช�าง

บริเวณหลังวัดพร าว ให มีความมั่นคงแข็งแรง บริเวณหลังวัดพร าว งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก มั่นคงแข็งแรง

อ.เมือง จ.ตาก จํานวน 1 แห�ง

77 ก�อสร างฝายน้ําล นห วยแม�ปะแหนะ  - เพื่อให ราษฎรมีน้ําใช ในการเกษตกรรม  - ก�อสร างฝายน้ําล น ความสูง 1,000,000  -  -  - จํานวนแห�ง  - เพิ่มผลผลิตให ประชาชนที่อยู� สํานักการช�าง

ม.8 ต.สมอโคน อ.บ านตาก เชื่อม เลี้ยงสัตว5 การประมง เป�นที่ระบายน้ํา 1.00 ม. ความกว าง 19.50 ม. งบ อบจ.ตาก ในพื้นที่โครงการฯ มีน้ําใช 

ต.ไม งาม อ.เมือง จ.ตาก ในช�วงฤดูน้ําปGาไหลหลาก ปMองกันน้ํา ความยาว 20.25 ม. ในการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว5

เอ�อล นตลิ่ง และลดป3ญหาภัยแล ง จํานวน 1 แห�ง และลดป3ญหาภัยแล ง

78 พัฒนาด านโครงสร างพื้นฐาน  - เพื่อให ราษฎรในพื้นที่ มีโครงสร างพื้นฐาน  - พื้นที่ในเขตจังหวัดตาก 20,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 จํานวนพื้นที่  - เพิ่มประสิทธิภาพ ชีวิตความ สํานักการช�าง

ภายในเขตพื้นที่จังหวัดตาก อํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ดําเนินการ เป�นอยู�ของประชาชนในพื้นที่

โดยใช เครื่องจักรกล อบจ.ตาก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย5สิน แล วเสร็จ จังหวัดตาก ให มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

พร อมมีน้ําใช ในการอุปโภค บริโภค 

ลดป3ญหาภัยแล ง และอุทกภัย
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79 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ5  - เพื่อให  อปท. มีความรู  ความเข าใจ  - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท. 400,000  -  -  - จํานวนผู เข าร�วม  - บุคลากรของ อปท. มีความรู สํานักการช�าง

เผยแพร�ความรู เรื่อง การบังคับใช ในเรื่องกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด และหน�วยงานที่เกี่ยวข องในพื้นที่ งบ อบจ.ตาก ฝVกอบรมไม�น อย ความเข าใจ เกี่ยวกับผังเมือง สนง.โยธาธิการ

กฎกระทรวงผังเมืองรวม จังหวัดตาก จังหวัดตาก จํานวน 200 คน (2560:400,000) กว�าร อยละ 80 ในลักษณะต�างๆ และผังเมือง

ของเปMาหมาย จังหวัดตาก

80 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา  - เพื่อให  อปท. ที่อยู�ในพื้นที่ในการ  - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.  - 600,000  -  - จํานวนผู เข าร�วม  - บุคลากรของ อปท. มีความรู สํานักการช�าง

ดูงานด านผังเมือง เรื่องการจัดทํา จัดทําผังชุมชน มีความรู  ความเข าใจ และหน�วยงานที่เกี่ยวข องในพื้นที่ งบ อบจ.ตาก ฝVกอบรมไม�น อย ความเข าใจ ในการบังคับใช สนง.โยธาธิการ

ผังชุมชน เรื่องกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ จังหวัดตาก จํานวน 100 คน กว�าร อยละ 80 ผังชุมชน และผังเมือง

ต�างๆ ของเปMาหมาย จังหวัดตาก

81 โครงการอบรมสัมมนาการบังคับใช  - เพื่อให  อปท. มีความรู  ความเข าใจ  - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.  - 400,000  -  - จํานวนผู เข าร�วม  - บุคลากรของ อปท. มีความรู สํานักการช�าง

ผังเมืองรวม จังหวัดตาก ในกฎกระทรวงที่มีการบังคับใช และหน�วยงานที่เกี่ยวข องในพื้นที่ งบ อบจ.ตาก ฝVกอบรมไม�น อย ความเข าใจ ในการบังคับใช สนง.โยธาธิการ

ผังเมืองรวมจังหวัดตาก จังหวัดตาก จํานวน 200 คน กว�าร อยละ 80 ผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมือง

ของเปMาหมาย จังหวัดตาก

82 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษา  - เพื่อให  อปท. ได ทราบถึงการนํา  - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.  -  - 400,000  - จํานวนผู เข าร�วม  - บุคลากรของ อปท. สามารถ สํานักการช�าง

ดูงานด านผังเมือง เรื่องการสํารวจ เทคโนโลยีมาประยุกต5ใช กับการจัดทํา และหน�วยงานที่เกี่ยวข องในพื้นที่ งบ อบจ.ตาก ฝVกอบรมไม�น อย ทราบถึงข อมูลเบื้องต นของพื้นที่ สนง.โยธาธิการ

ข อมูลเพื่อการจัดทําผังเมือง ผังเมือง จังหวัดตาก จํานวน 50 คน กว�าร อยละ 80 ที่รับผิดชอบได และผังเมือง

ของเปMาหมาย จังหวัดตาก

83 โครงการอบรมสัมมนาและแลกเปลี่ยน  - เพื่อให  อปท. ได ตระหนักถึงการใช  - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.  -  - 300,000  - จํานวนผู เข าร�วม  - บุคลากรของ อปท. มีความรู สํานักการช�าง

เรียนรู ด านผังเมือง เรื่อง อปท. กับการ พื้นที่ในการจัดทําผังเมืองแต�ละประเภท และหน�วยงานที่เกี่ยวข องในพื้นที่ งบ อบจ.ตาก ฝVกอบรมไม�น อย ความเข าใจถึงขั้นตอนในการจัดทํา สนง.โยธาธิการ

พัฒนาพื้นที่ จังหวัดตาก จํานวน 100 คน กว�าร อยละ 80 ผังเมือง และผังเมือง

ของเปMาหมาย จังหวัดตาก
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แบบ ผ. 01

เป
าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ�ที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได3รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

84 โครงการอบรมสัมมนา พรบ.ควบคุม  - เพื่อพัฒนาทักษะความรู ในเรื่อง  - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.  -  -  - 300,000 จํานวนผู เข าร�วม  - บุคลากรของ อปท. มีความรู สํานักการช�าง

อาคารและกฎกระทรวง เพื่อการ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และหน�วยงานที่เกี่ยวข องในพื้นที่ งบ อบจ.ตาก ฝVกอบรม ความเข าใจถึงระเบียบข อบังคับ สํานักงาน

ประกาศใช ผังเมืองรวมจังหวัด ที่เกี่ยวข องกับงานผังเมืองรวมจังหวัด จังหวัดตาก จํานวน 100 คน ไม�น อยกว�า ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โยธาธิการ

ร อยละ 80 ที่เกี่ยวข องกับงานผังเมืองรวม และผังเมือง

ของเปMาหมาย จังหวัด จังหวัดตาก

85 โครงการอบรมสัมมนา การจัดทํา  - เพื่อให  อปท. มีความรู  ความเข าใจ  - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.  -  -  - 300,000 จํานวนผู เข าร�วม  - บุคลากรของ อปท. มีความรู สํานักการช�าง

ผังเมืองเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ในการพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบ และหน�วยงานที่เกี่ยวข องในพื้นที่ งบ อบจ.ตาก ฝVกอบรม ความเข าใจถึงการพัฒนาพื้นที่ สํานักงาน

เพื่อเตรียมความพร อมในเรื่องผังชุมชน จังหวัดตาก จํานวน 100 คน ไม�น อยกว�า โยธาธิการ

ร อยละ 80 และผังเมือง

ของเปMาหมาย จังหวัดตาก

86 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อให  อปท. มีความรู  ความเข าใจ  - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.  -  -  - 300,000 จํานวนผู เข าร�วม  - บุคลากรของ อปท. สามารถ สํานักการช�าง

การประมาณราคาค�าก�อสร าง ในการประมาณราคาค�าก�อสร าง และหน�วยงานที่เกี่ยวข องในพื้นที่ งบ อบจ.ตาก ฝVกอบรม นําเอาเทคโนโลยีมาประยุกต5

ด วยโปรแกรม Autocad โดยการนําเทคโนโลยีมาประยุกต5 จังหวัดตาก จํานวน 100 คน ไม�น อยกว�า ในการทํางาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ร อยละ 80

ของเปMาหมาย

87 โครงการปรับปรุงสถานีขนส�งผู โดยสาร  - เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส�งให - ปรับปรุงพื้นถนน และลานจอดรถ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - จํานวนกิจกรรม  - ประชาชนผู มาใช บริการได รับ สํานักการช�าง

จังหวัดตาก ประชาชนผู มาใช บริการได รับความ - ปรับปรุงห องพักคอยของผู โดยสาร งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ที่ปรับปรุง ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการ - ติดตั้งระบบปรับอากาศ จากบริการที่พร อมครบครัน

จัดหาบริการต�างๆ เพื่อเพิ่มความ - ปรับปรุงอาคารสถานี และมีคุณภาพในการบริการ 

ทันสมัยสะดวกรวดเร็วในการมาใช - ปรับปรุงภูมิทัศน5รอบสถานีขนส�งฯ เพื่อประโยชน5และความพึงพอใจ

บริการของประชาชน ฯลฯ สูงสุดของประชาชน

 -  - 118,120,000 107,820,000 168,920,700 169,380,700  -  -  -
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แบบ ผ. 08

เป
าหมาย หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ#) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ค�าครุภัณฑ� 1.ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร�  - เพื่อให&มีเครื่องมือเครื่องใช&ในการ 1) จัดซื้อกล&องถ�ายภาพนิ่ง 28,500 - - - กองแผนและ

ปฏิบัติงานเป8นไปด&วยความสะดวก ระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 2) จัดซื้อกล&องถ�ายภาพนิ่ง D-SLR - - - 60,000 สํานักปลัดฯ

ความละเอียดไม�น&อยกว�า 20 ล&าน งบ อบจ.ตาก

พิกเซล จํานวน 1 เครื่อง

3) จัดซื้อกล&องวีดีโอ จํานวน 1 เครื่อง  -  - 70,000  - สํานักปลัดฯ

งบ อบจ.ตาก

2.ครุภัณฑ�ไฟฟFาและวิทยุ 1) จัดซื้อวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ 20,000 - - - กองแผนและ

VHF/FM 144-146 MHz งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

จํานวน 4 ตัวๆละ 5,000 บาท

2) จัดซื้อโทรโข�งแบบมือถือ 5,200 - - - กองแผนและ

จํานวน 2 ตัว ๆละ 2,600 บาท งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

3) จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลพร&อม 9,990 - - - กองแผนและ

Bluetooth remote จํานวน 1 เครื่อง งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

2) จัดซื้อวิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ 25,000 - - - กองกิจการ

VHF/FM 144-146 MHz งบ อบจ.ตาก สภาฯ

จํานวน 5 ตัวๆละ 5,000 บาท
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แบบ ผ. 08

เป
าหมาย หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ#) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3.ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง 1) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) - 1,000,000   - 1,000,000   สํานักปลัดฯ

ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล&อ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก

แบบดับเบิ้ลแค็บ พร&อมหลังคาฯ 

จํานวน 2 คัน ๆละ 1,000,000 บาท

4.ครุภัณฑ�สํานักงาน 1) จัดซื้อโทรศัพท� ชนิดโชว�เบอร� 800 - - - กองแผนและ

จํานวน 1 เครื่อง งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

2) จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช& 30,000 - - - กองแผนและ

กระดาษธรรมดา ส�งเอกสารได& งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

ครั้งละ 30 แผ�น จํานวน 1 เครื่อง

3) จัดซื้อตู& 2 ชั้น ด&านบนโล�ง ด&านล�าง 14,100 - - - กองแผนและ

บานเป̂ดป̂ด ขนาด 80x40x160 ซม. งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

จํานวน 2 หลัง ๆละ 7,050 บาท

4) จัดซื้อโต̀ะประชุม 10 ที่นั่ง 43,000 - - - กองแผนและ

พร&อมเก&าอี้ จํานวน 1 ชุด งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

5) จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช& 30,000 - - - กองกิจการ

กระดาษธรรมดา ส�งเอกสารได& งบ อบจ.ตาก สภาฯ

ครั้งละ 30 แผ�น จํานวน 1 เครื่อง

6) จัดซื้อตู&ทึบชั้นเดียว ประตู 2 บาน 19,500 - - - กองกิจการ

ขนาด 80x60x160 ซม. งบ อบจ.ตาก สภาฯ

จํานวน 3 หลัง ๆละ 6,500 บาท
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แบบ ผ. 08

เป
าหมาย หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ#) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7) จัดซื้อตู&ทึบ 2 ชั้น ประตู 2 บาน 101,250 - - - กองกิจการ

ขนาด 80x40x150 ซม. งบ อบจ.ตาก สภาฯ

จํานวน 9 หลัง ๆละ 11,250 บาท

8) จัดซื้อตู&ด&านบนโล�ง ด&านล�าง 75,000 - - - สํานักปลัดฯ

บานเลื่อน ขนาด 80x40x160 ซม. งบ อบจ.ตาก

จํานวน 10 หลัง ๆละ 7,500 บาท

9) จัดซื้อตู&ด&านบนโล�ง ด&านล�างทึบ 30,000 - - - กองการ

เป̂ดป̂ด ขนาด 80x40x160 ซม. งบ อบจ.ตาก เจ&าหน&าที่

จํานวน 4 หลัง ๆละ 7,500 บาท

10) จัดซื้อตู&ด&านบนทึบ ด&านล�างทึบ 30,000 - - - กองการ

เป̂ดป̂ด ขนาด 80x40x160 ซม. งบ อบจ.ตาก เจ&าหน&าที่

จํานวน 4 หลัง ๆละ 7,500 บาท

11. จัดซื้อตู&เอกสารขนาด 7,000 - - - กองการ

42x60x75x cm. งบ อบจ.ตาก เจ&าหน&าที่

3 ลิ้นชัก จํานวน 1 หลัง

5.ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับ 22,000 - - - กองแผนและ

งานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

1 เครื่อง 

2) จัดซื้อเครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� 48,000 - - - กองแผนและ

/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

จํานวน 3 เครื่องๆละ 16,000 บาท 
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แบบ ผ. 08

เป
าหมาย หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ#) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3) จัดซื้อเครื่องพิมพ� Multifunction 17,000 - - - กองแผนและ

ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED สี งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

จํานวน 1 เครื่อง 

4) เครื่องสํารองไฟฟFา ขนาด ๖,๔๐๐ - - - กองแผนและ

800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆละ งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

3,200 บาท

5) จัดซื้อโน`ตบุ̀คสําหรับประมวลผล ๒๑,๐๐๐ - - - กองแผนและ

จํานวน 1 เครื่อง งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

6) จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร� สําหรับ 29,000 - - - กองแผนและ

งานเก็บเอกสาร ระดับศูนย�บริการ งบ อบจ.ตาก งบประมาณ

แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 

7) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับ  - 66,000 - 66,000 กองกิจการ

งานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก สภาฯ

6 เครื่องๆละ 22,000 บาท 

8) จัดซื้อเครื่องพิมพ� Multifunction  - 51,000  -  - กองกิจการ

ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED สี งบ อบจ.ตาก สภาฯ

จํานวน 3 เครื่องๆละ 17,000 บาท 

9) เครื่องสํารองไฟฟFา ขนาด  - 19,200  -  - กองกิจการ

800 VA จํานวน 6 เครื่อง ๆละ งบ อบจ.ตาก สภาฯ

3,200 บาท

246

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค#

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. 08

เป
าหมาย หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ#) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10) เครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงาน 29,000  - 58,000 87,000 สํานักปลัดฯ

ประมวลผล แบบที่ 2 * งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก

(จอขนาดไม�น&อยกว�า 18.5 นิ้ว)

จํานวน 6 เครื่องๆละ 29,000 บาท

11) เครื่องสํารองไฟฟFา ขนาด 3,200  - 6,400 9,600 สํานักปลัดฯ

800 VA จํานวน 6 เครื่องๆละ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก

3,200 บาท

12) คอมพิวเตอร�แท็ปเล็ต 21,000  -  -  - สํานักปลัดฯ

จํานวน 1 เครื่อง งบ อบจ.ตาก

13) จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร� สําหรับ 29,000  -  -  - สํานักปลัดฯ

งานเก็บเอกสาร ระดับศูนย�บริการ งบ อบจ.ตาก

แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง 

14) เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด 41,000  -  -  - สํานักปลัดฯ

LEDขาวดํา แบบ Network แบบที่ 2 งบ อบจ.ตาก

(40 หน&า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง

15) เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร�/ชนิด  - 12,000  -  - สํานักปลัดฯ

LED สี แบบ Network งบ อบจ.ตาก

จํานวน 1 เครื่อง

16) เครื่องพิมพ�แบบฉีดหมึก (Inkjet  - 17,000 สํานักปลัดฯ

Printer) สําหรับกระดาษขนาด งบ อบจ.ตาก

A3 จํานวน 2 เครื่องๆละ

8,500 บาท
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งบประมาณและที่ผ�านมา

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค#



แบบ ผ. 08

เป
าหมาย หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ#) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับ 58,000  - 29,000 58,000 กองการ

งานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก เจ&าหน&าที่

5 เครื่อง ๆละ 29,000 บาท  

18) เครื่องสํารองไฟฟFา ขนาด 3,200  - 3,200  - กองการ

800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆละ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก เจ&าหน&าที่

3,200 บาท

781,950 1,165,200 166,600 1,280,600  -
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รวม

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค#

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. 08

เป
าหมาย หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ#) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 การรักษาความสงบภายใน ค�าครุภัณฑ� 1.ครุภัณฑ�การแพทย� 1) ค�าจัดซื้อเครื่องช�วยหายใจ (SCBA) 400,000 - - - สํานักการช�าง

สําหรับงานดับเพลิง กู&ชีพ-กู&ภัย งบ อบจ.ตาก

จํานวน 4 ชุด ๆละ 100,000 บาท

2) ค�าจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด&วยไฟฟFา 100,000 - - 100,000 สํานักการช�าง

AED (Automated External งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก

Defibrillator) จํานวน 1 ชุด 

3) ค�าจัดซื้อเปลสนามอลูมิเนียมแบบพับ 14,000 - - - สํานักการช�าง

4 ตอน พร&อมกระเปxา จํานวน 2 ชุด งบ อบจ.ตาก

ๆละ 7,000 บาท

4) ค�าจัดซื้อแผ�นกระดานเคลื่อนย&าย - - 20,000 - สํานักการช�าง

ผู&ปyวย พร&อมหมอนรอง จํานวน 2 ชุด งบ อบจ.ตาก

ๆละ 10,000 บาท

2.ครุภัณฑ�ไฟฟFาและวิทยุ 1) ค�าจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดประจําที่ 30,000 - - - สํานักการช�าง

ขนาดกําลังส�งไม�น&อยกว�า 60 วัตต� งบ อบจ.ตาก

(สังเคราะห�ความถี่ประเภท2) จํานวน 

1 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท
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บัญชีครุภัณฑ#
แผนพัฒนาท0องถิ่นสี่ป3  (พ.ศ. 2561 - 2564)  

องค#การบริหารส�วนจังหวัดตาก

แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ�านมา

ประเภท วัตถุประสงค#



แบบ ผ. 08

เป
าหมาย หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ#) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2) ค�าจัดซื้อชุดอุปกรณ�ทวนสัญญาณ 250,000 - - - สํานักการช�าง

วิทยุสื่อสาร(REPEATER) พร&อมเสา งบ อบจ.ตาก

สัญญาณรับ-ส�ง และอุปกรณ�ติดตั้ง

ครบชุด จํานวน 1 ชุด 

3) ค�าจัดซื้อแผงรับส�งสัญญาณวิทยุ 16,000 - - - สํานักการช�าง

โฟลเด็ดไดโพล 8 สแตก ( 2 ข&าง ๆละ งบ อบจ.ตาก

4 สแตก) จํานวน 1 ชุด

3.ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง 1) ค�าจัดซื้อรถยนต�ดับเพลิง ขนาด 9,000,000 - - - สํานักการช�าง

  12,000 ลิตร พร&อมระบบฉีดโฟม งบ อบจ.ตาก

  จํานวน 1 คัน

2) ค�าจัดซื้อรถยนต�ดับเพลิงอเนก 2,800,000 - - - สํานักการช�าง

ประสงค� ขนาด 5,000 ลิตร งบ อบจ.ตาก

จํานวน 1 คัน

3) ค�าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร&อม 2,500,000 - - - สํานักการช�าง

อุปกรณ�ช�วยชีวิต จํานวน 1 คัน งบ อบจ.ตาก

4) ค�าจัดซื้อรถยนต�ดับเพลิงกู&ภัย - - - 50,000,000 สํานักการช�าง

ในที่สูงแบบบันไดเลื่อน ความสูง งบ อบจ.ตาก

กระเช&า 28 ม.จํานวน 1 คัน
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แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค#

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. 08

เป
าหมาย หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ#) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อให&มีเครื่องมือเครื่องใช&ในการ 1) ค�าจัดซื้อตู&เหล็กเก็บเอกสารแบบ 8,000 - - - สํานักการช�าง

ปฏิบัติงานเป8นไปด&วยความสะดวก บานเลื่อนจํานวน 2 ตู&ๆ ละ งบ อบจ.ตาก

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 4,000 บาท

2) ค�าจัดซื้อตู&เหล็กเก็บเอกสารแบบ 12,000 - - - สํานักการช�าง

บานเป̂ดจํานวน 2 ตู&ๆ ละ งบ อบจ.ตาก

6,000 บาท

3) ค�าจัดซื้อตู&เหล็กเก็บชุดดับเพลิง 40,000 - - - สํานักการช�าง

จํานวน 2 ตู&ๆ ละ 20,000 บาท งบ อบจ.ตาก

4) ค�าจัดซื้อเก&าอี้สํานักงาน 6,000 - - - สํานักการช�าง

จํานวน 4 ชุดๆ ละ 1,500 บาท งบ อบจ.ตาก

5) ค�าจัดซื้อชุดโซฟารับแขกพร&อมโต̀ะ 15,000 - - - สํานักการช�าง

จํานวน 1 ชุด งบ อบจ.ตาก

5.ครุภัณฑ�ดับเพลิง 1) ค�าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร 600,000 - - - สํานักการช�าง

 พร&อมอุปกรณ�ปFองกันจํานวน 4 ชุด งบ อบจ.ตาก

ชุดละ 150,000 บาท

2) ค�าจัดซื้อพัดลมระบายควัน 100,000 - - - สํานักการช�าง

ขนาดใบพัด 24 นิ้ว ชนิดเครื่องยนต� งบ อบจ.ตาก

เบนซิน พร&อมท�อส�งลม จํานวน 1 ชุด

3) ค�าจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิงแบบ 40,000 - - - สํานักการช�าง

เป8นลําฝอย และม�านน้ํา จํานวน 2 ชุด งบ อบจ.ตาก

ๆละ 20,000 บาท
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แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค#

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. 08

เป
าหมาย หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ#) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6.ครุภัณฑ�อื่นๆ 1) ค�าจัดซื้อเครื่องค้ํายันไฮดรอลิค 400,000 - - - สํานักการช�าง

ขนาดยืดสุดยาว 1.50 ม. งบ อบจ.ตาก

จํานวน 1 เครื่อง

16,331,000  - 20,000 50,100,000  -
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งบประมาณและที่ผ�านมา

รวม

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค#



แบบ ผ. 08

เป
าหมาย หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ#) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 การศึกษา ค�าครุภัณฑ� 1.ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อให&มีเครื่องมือเครื่องใช&ในการ 1) เครื่องโทรศัพท�ชนิโชว�เบอร� 6,400 - - - กองการ

ปฏิบัติงานเป8นไปด&วยความสะดวก จํานวน 8 เครื่อง ๆละ 800 บาท งบ อบจ.ตาก ศึกษาฯ

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

2.ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับ 116,000 116,000 87,000  - กองการ

งานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ศึกษาฯ

11 เครื่อง ๆละ 29,000 บาท

2) จัดซื้อเครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� 32,000  - 32,000  - กองการ

/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ศึกษาฯ

จํานวน 4 เครื่องๆละ 16,000 บาท

3) จัดซื้อเครื่องพิมพ� Multifunction 17,000  -  -  - กองการ

ชนิดเลเซอร�/ชนิด LED สี งบ อบจ.ตาก ศึกษาฯ

จํานวน 1 เครื่อง 

4) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟFา ๒๙,๐๐๐  -  -  - กองการ

ขนาด ๑ kVA  จํานวน 5 เครื่องๆละ งบ อบจ.ตาก ศึกษาฯ

5,800 บาท

200,400 116,000 119,000  -  -
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บัญชีครุภัณฑ#
แผนพัฒนาท0องถิ่นสี่ป3  (พ.ศ. 2561 - 2564)  

องค#การบริหารส�วนจังหวัดตาก

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค#

งบประมาณและที่ผ�านมา

รวม



แบบ ผ. 08

เป
าหมาย หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ#) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 เคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ� 1.ครุภัณฑ�โฆษณาและเผยแพร�  - เพื่อให&มีเครื่องมือเครื่องใช&ในการ 1) จัดซื้อกล&างถ�ายภาพ ความละเอียด 60,000  -  -  - สํานักการช�าง

ปฏิบัติงานเป8นไปด&วยความสะดวก ไม�น&อยกว�า 24 ล&านพิกเซล งบ อบจ.ตาก

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พร&อมอุปกรณ� จํานวน 1 เครื่อง

2.ครุภัณฑ�ไฟฟFาและวิทยุ 1) จัดซื้อเครื่องเสียงพร&อมลําโพง 30,000  -  -  - สํานักการช�าง

แบบเคลื่อนที่ จํานวน 2 ชุด งบ อบจ.ตาก

ชุดละ 15,000 บาท

3.ครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง 1) จัดซื้อรถยนต�บรรทุกติดตั้งเครน 4,500,000  -  -  - สํานักการช�าง

ไฮโดรลิก ขนาด 6 ตัน จํานวน 1 คัน งบ อบจ.ตาก

2) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด  1,200,000  -  -  - สํานักการช�าง

1 ตัน ความจุกระบอกสูบไม�น&อยกว�า งบ อบจ.ตาก

2,900 ซีซี ชนิดขับเคลื่อน 4 ล&อ 

เกียร�อัตโนมัติ ห&องโดยสารดับเบิ้ล

แค̀บ 4 ประตู จํานวน 1 คัน

3) จัดซื้อรถยนต�กระบะบรรทุก 6 ล&อ 2,450,000  -  -  - สํานักการช�าง

เครื่องยนต�ไม�น&อยกว�า 170 แรงม&า งบ อบจ.ตาก

จํานวน 1 คัน
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วัตถุประสงค#

งบประมาณและที่ผ�านมา

บัญชีครุภัณฑ#
แผนพัฒนาท0องถิ่นสี่ป3  (พ.ศ. 2561 - 2564)  

องค#การบริหารส�วนจังหวัดตาก

แผนงาน หมวด ประเภท



แบบ ผ. 08

เป
าหมาย หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ#) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4) จัดซื้อรถยนต�บรรทุกติดตั้งเครน 3,950,000  -  -  - สํานักการช�าง

ไฮโดรลิก ขนาด 6 ตัน แขนยกสูงได& งบ อบจ.ตาก

ไม�น&อยกว�า 11.00 เมตร พร&อม

กระเช&าไฟฟFา จํานวน 1 คัน

4.ครุภัณฑ�สํานักงาน 1) จัดซื้อเครื่องโทรสาร ชนิดใช& 30,000  -  -  - สํานักการช�าง

กระดาษธรรมดา ส�งเอกสารได&ครั้งละ งบ อบจ.ตาก

30 แผ�น จํานวน 1 เครื่อง

2) จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม  - 18,000  -  - สํานักการช�าง

หน&ากว&างไม�น&อยกว�า 24 นิ้ว งบ อบจ.ตาก

แบบขาตั้ง จํานวน 6 ตัว ๆละ

3,000 บาท

3) จัดซื้อเต็นท�ทรงโดม ขนาด  -  - 175,000 175,000 สํานักการช�าง

4 x 8 เมตร จํานวน 10 หลัง ๆละ งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก

35,000 บาท

4) จัดซื้อเก&าอี้พลาสติก ชนิดมี  -  - 75,000  - สํานักการช�าง

พนักพิง (ไม�มีที่ท&าวแขน) วัสดุ งบ อบจ.ตาก

พลาสติกเกรด A จํานวน 300 ตัว

ๆละ 250 บาท

5) จัดซื้อเก&าอี้แบบบุนวม หุ&มด&วย  -  -  - 60,000 สํานักการช�าง

หนังเทียม จํานวน 100 ตัว ๆละ งบ อบจ.ตาก

600 บาท
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แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค#
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แบบ ผ. 08

เป
าหมาย หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ#) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6) จัดซื้อโต̀ะพับอเนกประสงค�  - 28,000 28,000  - สํานักการช�าง

(แบบสี่เหลี่ยมผืนผ&า) ขนาดไม�น&อยกว�า งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก

1.80 x 0.75 x 0.75 เมตร

จํานวน 20 ตัว ๆละ 2,800 บาท

7) จัดซื้อโต̀ะพับอเนกประสงค�  -  - 56,000 56,000 สํานักการช�าง

(แบบโต̀ะกลมขาพับ) ขนาดเส&นผ�าน งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก

ศูนย�กลางไม�น&อยกว�า 1.50 เมตร

จํานวน 20 ตัว ๆละ 5,600 บาท

8) จัดซื้อตู&เก็บเอกสารแบบราง  - 100,000  -  - สํานักการช�าง

ชนิดพวงมาลัย 10 ตู& ๆละ งบ อบจ.ตาก

10,000 บาท

5.ครุภัณฑ�สํารวจ 1) จัดซื้อกล&องระดับ กําลังขยาย 135,000  -  -  - สํานักการช�าง

ไม�น&อยกว�า 32 เท�า จํานวน 3 ตัว งบ อบจ.ตาก

ๆละ 45,000 บาท

2) จัดซื้อไม&สต̀าฟอะลูมิเนียม 30,000  -  -  - สํานักการช�าง

แบบพับ ขนาดความสูง 4 ม. งบ อบจ.ตาก

จํานวน 4 ไม& ๆละ 7,500 บาท

3) จัดซื้อเครื่องวัดระยะด&วยแสง 60,000  -  -  - สํานักการช�าง

เลเซอร� จํานวน 4 เครื่อง เครื่องละ งบ อบจ.ตาก

15,000 บาท
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แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค#

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. 08

เป
าหมาย หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ#) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4) จัดซื้อกล&องสํารวจแบบประมวลผล 400,000  -  -  - สํานักการช�าง

พร&อมอุปกรณ�มาตรฐาน จํานวน 1 ตัว งบ อบจ.ตาก

5) จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด&วยสัญญาณ 50,000  -  -  - สํานักการช�าง

ดาวเทียม จํานวน 2 เครื่อง ๆละ งบ อบจ.ตาก

25,000 บาท

3.ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 1) จัดซื้อเครื่องปริ้นเรเซอร�ขนาด A3 70,000  -  -  - สํานักการช�าง

จํานวน 1 เครื่อง   งบ อบจ.ตาก

2) จัดซื้อคอมพิวเตอร�โน`ตบุ̀ค 90,000  -  -  - สํานักการช�าง

จํานวน  1 เครื่อง งบ อบจ.ตาก

3) จัดซื้อเครื่องปริ้นหัวฉีด ขนาด A4 20,000  -  -  - สํานักการช�าง

จํานวน 2 เครื่อง เครื่องละ งบ อบจ.ตาก

10,000 บาท

4) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับ ๑๕๐,๐๐๐  -  -  - สํานักการช�าง

งานสํารวจออกแบบ จํานวน 3 เครื่อง งบ อบจ.ตาก

ๆละ 50,000 บาท

5) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับ ๕๘,๐๐๐  -  -  - สํานักการช�าง

งานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน งบ อบจ.ตาก

2 เครื่อง ๆละ 29,000 บาท
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แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค#

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. 08

เป
าหมาย หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ#) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟFา ๓๔,๘๐๐  -  -  - สํานักการช�าง

ขนาด ๑ kVA  จํานวน 6 เครื่อง ๆละ งบ อบจ.ตาก

5,800 บาท

7) จัดซื้อคอมพิวเตอร�โน`ตบุ̀ค 90,000  -  -  - สํานักการช�าง

จํานวน  1 เครื่อง งบ อบจ.ตาก

8) จัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร� 400,000  -  -  - สํานักการช�าง

โปรแกรมวิเคราะห� และออกแบบ งบ อบจ.ตาก

โครงสร&างขั้นสูง

13,807,800 146,000 334,000 291,000  -
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แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค#

งบประมาณและที่ผ�านมา

รวม



แบบ ผ. 08

เป
าหมาย หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ#) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 การศาสนาวัฒนธรรมและ ค�าครุภัณฑ� 1.ครุภัณฑ�เกษตร  - เพื่อให&มีเครื่องมือเครื่องใช&ในการ 1) จัดซื้อเครื่องป��มน้ําแบบหอยโข�ง 200,000  -  -  - กองการ

นันทนาการ ปฏิบัติงานเป8นไปด&วยความสะดวก ขนาดไม�น&อยกว�า ๒ แรงม&า งบ อบจ.ตาก ศึกษาฯ

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จํานวน ๒ ตัว ๆละ 100,000 บาท

2) จัดซื้อเครื่องไดโว�ขนาด 2 นิ้ว 20,000  -  -  - กองการ

จํานวน 2 ตัว ๆละ 10,000 บาท งบ อบจ.ตาก ศึกษาฯ

2.ครุภัณฑ�งานบ&านงานครัว 1) จัดซื้อเครื่องกรองน้ําสแตนเลส 30,000  -  -  - กองการ

จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 15,000 บาท งบ อบจ.ตาก ศึกษาฯ

2) จัดซื้อเครื่องตัดหญ&าแบบข&อแข็ง 100,000  -  -  - กองการ

จํานวน 10 เครื่อง ๆละ 10,000 บาท งบ อบจ.ตาก ศึกษาฯ

3) จัดซื้อเครื่องตัดหญ&าแบบข&ออ�อน 30,000  -  -  - กองการ

จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 15,000 บาท งบ อบจ.ตาก ศึกษาฯ

4) จัดซื้อรถตัดหญ&าชนิดนั่งขับ 350,000 กองการ

จํานวน 1 คัน งบ อบจ.ตาก ศึกษาฯ

3.ครุภัณฑ�โรงงาน 1) จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต� 15,000  -  -  - กองการ

จํานวน 1 เครื่อง งบ อบจ.ตาก ศึกษาฯ
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แบบ ผ. 08

เป
าหมาย หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ#) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4.ครุภัณฑ�สํานักงาน 1) จัดซื้อกล&องวงจรป̂ดพร&อม 100,000  -  -  - กองการ

ติดตั้ง อาคารฟ^ตเนส จํานวน ๑ ชุด งบ อบจ.ตาก ศึกษาฯ

2) จัดซื้อกล&องวงจรป̂ดพร&อม 100,000  -  -  - กองการ

ติดตั้ง อาคารเทนนิส จํานวน ๑ ชุด งบ อบจ.ตาก ศึกษาฯ

3) จัดซื้อเครื่องดูดฝุyน 14,000  -  -  - กองการ

จํานวน 1 ตัว งบ อบจ.ตาก ศึกษาฯ

4) จัดซื้อพัดลมไอน้ํา จํานวน ๕ ตัว  - 165,000  -  - กองการ

ๆละ 33,000 บาท งบ อบจ.ตาก ศึกษาฯ

5.ครุภัณฑ�กีฬา  - เพื่อรองรับการให&บริการแก� 1) จัดซื้อชุดดัมเบล พร&อมขาตั้ง 150,000  -  -  - กองการ

ประชาชนที่มาใช&บริการ จํานวน 1 ชุด งบ อบจ.ตาก ศึกษาฯ

ออกกําลังกาย 2) จัดซื้อลู�วิ่งไฟฟFา จํานวน 4 ชุด  - 500,000  - 500,000 กองการ

ๆละ 250,000 บาท งบ อบจ.ตาก งบ อบจ.ตาก ศึกษาฯ

3) จัดซื้อจักรยานนั่งตรงป��น  -  - 300,000  - กองการ

จํานวน 2 ชุด ๆละ 150,000 บาท งบ อบจ.ตาก ศึกษาฯ

4) จัดซื้อจักรยานเอนป��น  -  - 400,000  - กองการ

จํานวน 2 ชุด ๆละ 200,000 บาท งบ อบจ.ตาก ศึกษาฯ

5) จัดซื้อเครื่องซิทอัพ จํานวน 4 ชุด  -  - 400,000  - กองการ

ๆละ 200,000 บาท งบ อบจ.ตาก ศึกษาฯ

759,000 1,015,000 1,100,000 500,000  -
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แบบ ผ. 08

เป
าหมาย หน�วยงาน

ที่  (ผลผลิตของครุภัณฑ#) 2561 2562 2563 2564 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 การพาณิชย� ค�าครุภัณฑ� 1.ครุภัณฑ�สํานักงาน  - เพื่อให&มีเครื่องมือเครื่องใช&ในการ 1) ค�าจัดซื้อเก&าอี้สํานักงาน 6,000  -  -  - สํานักการช�าง

ปฏิบัติงานเป8นไปด&วยความสะดวก จํานวน 4 ชุด ๆละ 1,500 บาท งบ อบจ.ตาก

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 2) ค�าจัดซื้อแถว 4 ที่นั่ง ที่นั่งเหล็ก 120,000  -  -  - สํานักการช�าง

จํานวน 20 ตัว ๆละ 6,000 บาท งบ อบจ.ตาก

3) ค�าจัดซื้อตู&เหล็กเก็บเอกสารแบบ 12,000  -  -  - สํานักการช�าง

บานเป̂ดจํานวน 2 ตู& ๆละ งบ อบจ.ตาก

6,000 บาท

4) ค�าจัดซื้อตู&เหล็กเก็บเอกสารแบบ 8,000  -  -  - สํานักการช�าง

บานเลื่อนจํานวน 2 ตู& ๆละ งบ อบจ.ตาก

4,000 บาท

5) ค�าจัดซื้อโต̀ะหมู�บูชา จํานวน 9,900  -  -  - สํานักการช�าง

1 ชุด งบ อบจ.ตาก

155,900  -  -  -  -
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แผนพัฒนาท	องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561 – 2564) องค�การบริหารส$วนจังหวัดตาก                   ส$วนท่ี 5 

 

การติดตามและประเมินผล หน�า 262 
 

ส�วนท่ี 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร� 
 

  แนวทางการการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร� ท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป& 
ขององค�การบริหารส*วนจังหวัดตาก จะดําเนินการจัดทําเครื่องมือจัดเก็บข�อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
ว*าได�นําแนวทางการพัฒนาประเด็นเป4าประสงค� ตัวชี้วัด และค*าเป4าหมายการดําเนินงานท่ีกําหนดไว� 
นําไปใช�และเกิดผลอย*างไร และการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมจากผลสัมฤทธิ์การ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร�การพัฒนาและตามแผนดําเนินงาน ของแต*ละป& และประเมินความพึงพอใจ
จากประชาชนในภาพรวมองค�การบริหารส*วนจังหวัด และเป9นรายยุทธศาสตร�  
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

แนวทางการการติดตามและประเมินผลโครงการ ท่ีปรากฏในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป& ของ
องค�การบริหารส*วนจังหวัดตาก จะดําเนินการจัดทําเครื่องมือเป9นแบบสอบถาม เพ่ือประเมินโครงการท้ัง
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยให�หน*วยงานท่ีดําเนินการเป9นผู�รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
โครงการ และนําข�อมูลมาเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมิลผลเป9นรายไตรมาส  
 
3. สรุปผลการพัฒนาท&องถิ่นในภาพรวม 
 

การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ  จะแบบการประเมินตนเอง และแบบการประเมินแบบมี
ส*วนร*วม ในการติดตามและประเมินผลในภาพรวมขององค�การบริหารส*วนจังหวัดตาก ท้ังเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ว*าผลท่ีได�จริง ๆ คือ อะไร ค*าใช�จ*าย เวลาดําเนินการ เป9นไปตามท่ีกําหนดไว�หรือไม* 
ประชาชนได�ประโยชน�อย*างไร หรือราชการได�ประโยชน�อย*างไร วัดผลนั้นได�จริงหรือไม* หรือวัดได�ตาม
ตัวชี้วัด หรือไม*อย*างไร ส*งกระทบอย*างไร 
          
4. ข&อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท&องถิ่นในอนาคต 
 

4.๑ ผลกระทบนําไปสู�อนาคต 
การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน ใช�หลักการมีส*วนร*วมจากทุกภาคส*วนท้ังภายในองค�การบริหาร

ส*วนจังหวัดตาก จากภาคส*วนราชการภูมิภาค และภาคประชาชน เพ่ือร*วมกําหนดเป9นทิศทางการ
ปรับปรุง ป4องกัน และแก�ไขการจัดทําแผนพัฒนาขององค�การบริหารส*วนจังหวัดตากในอนาคตต*อไป 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท	องถ่ินสี่ป� (พ.ศ. 2561 – 2564) องค�การบริหารส$วนจังหวัดตาก                   ส$วนท่ี 5 

 

การติดตามและประเมินผล หน�า 263 
 

  4.๒ ข&อสังเกต ข&อเสนอแนะ ผลจากการ  
 

- ข&อสังเกต    
1. การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป& ครั้งนี้เป9นการจัดทําแผนครั้งแรก ซ่ึงได�รับการสั่งการจาก

กรมส*งเสริมการปกครองท�องถ่ินท่ีให�องค�การบริหารส*วนจังหวัดตากดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน  ซ่ึงเป9นข�อจํากัดในเรื่องห�วงเวลาในการดําเนินการ จึงทําให�ได�ข�อมูลยังไม*รอบด�าน         
ซ่ึงอาจจะต�องมีการดําเนินการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงในโอกาสต*อไป 

2. การจัดทําแผนพัฒนาสี่ป& เป9นการวางแผนเพ่ือดําเนินการในป& พ.ศ.2561 – 2564      
ซ่ึงโครงการท่ีนํามาบรรจุควรมีสํารวจปCญหา ความต�องการจากประชาชนในเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือนํามาวิเคราะห�
ในการกําหนดโครงการพัฒนา เพ่ือแก�ไขปCญหา และความต�องการของประชาชนอย*างแท�จริง 

 

- ข&อเสนอแนะ    
1. ทุกส*วนราชการในสังกัดองค�การบริหารส*วนจังหวัด ควรให�ความสําคัญต*อการจัดทํา

แผนพัฒนาสี่ป& ในประเด็นการกําหนดโครงการพัฒนาท่ีแก�ไขปCญหา และความต�องการของประชาชนใน
ระยะสี่ป& 

2. ควรมีส*วนร*วมในการกําหนดตัวชี้วัด เป4าหมาย และร*วมกันดําเนินการตามแนวทางการ
พัฒนาท่ีกําหนดในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ป&ขององค�การบริหารส*วนจังหวัดตาก ให�สอดคล�องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด กลุ*มจังหวัด แผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ สังคมแห*งชาติ 
และแผนชาติ 20 ป& เพ่ือให�การพัฒนาจังหวัด มีทิศทางการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน 

 


