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สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
1.1 ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต
จังหวัดตากมีพื้นที่ตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย ระหวางเสนรุงที่ 15 องศา 55 ลิปดา
36 ฟลิปดาเหนือ และเสนแวงที่ 99 องศา 7 ลิปดา 22 ฟลิปดาตะวันออก สูงกวาระดับน้ําทะเล
ปานกลาง 116.2 เมตร หางจากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน
ระยะทางประมาณ 426 กิ โ ลเมตร มีเ นื้อ ที่ป ระมาณ 16,407 ตารางกิโ ลเมตร หรือ ประมาณ
10,254,156 ไร คิดเปนรอยละ 3.19 ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีพื้นที่ใหญเปนอันดับสองของภาคเหนือ
รองจากจังหวัดเชียงใหม
มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตางๆ 9 จังหวัด และประเทศเพื่อนบาน 1 ประเทศ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ จังหวัดแมฮองสอน เชียงใหม ลําพูน ลําปาง
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดอุทัยธานี และกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก
ติดตอกับจังหวัดสุโขทัย กําแพงเพชร นครสวรรค และอุทัยธานี
ทิศตะวันตก
ติดตอ กับ ประเทศสาธารณรัฐสัง คมนิยมแหง สหภาพพมา มีชายแดน
ยาว 542 กิโลเมตร
1.2 สภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดตากประกอบดวยปาไมและเทือกเขาสูง มีพื้นที่ราบสําหรับ
การเกษตรนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งทางฝงตะวันตกของแมน้ําปงเปนทิวเขาถนนธงชัย สูงสลับซับซอน
จังหวัดตากแบงไดเปน 2 สวน คือ
1. ดานตะวันออก ประกอบดวย 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองตาก อําเภอบานตาก อําเภอ
สามเงา และอําเภอวังเจา มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 5,692.68 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,557,925 ไร คิดเปน
รอ ยละ 34.70 ของพื้ นที่ ทั้ ง จั ง หวั ด ลัก ษณะภูมิป ระเทศดานตะวันออกนี้ป ระกอบดวย ภูเ ขาสู ง
ประมาณรอยละ 65 ของพื้นที่ ปกคลุมไปดวยปาโปรง และปาเบญจพรรณ
2. ดานตะวันตก ประกอบดวย 5 อําเภอ ไดแก อําเภอแมสอด อําเภอแมระมาด อําเภอ
พบพระ อํ าเภอทา สองยาง และอํ าเภออุม ผาง มีพื้ นที่ ทั้ง สิ้ น 10,713.97 ตารางกิโ ลเมตร หรื อ
6,696,231.25 ไร คิ ดเป นร อยละ 65.30 ของพื้นที่ทั้ง จัง หวัด ลักษณะภูมิป ระเทศเปนภูเ ขาสูง
ประมาณรอยละ 80 ปกคลุมดวยปาโปรง ปาดงดิบ และปาสน
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1.3 สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากจัง หวัดตากมีส ภาพภูมิประเทศแบงออกเปนสองซีก คือ ตะวันออกและตะวันตก
โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยแบง กลางทําใหลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดตากตางกันไปดวย เนื่อ งจาก
เทือ กเขาถนนธงชัย เปนตั วปะทะมรสุม ตะวันตกเฉี ยงใต ที่พั ดมาจากมหาสมุ ท รอิ นเดีย และทะเล
อันดามั นทําให ซีก ตะวั นออกจะได รั บความชุม ชื้นจากลมมรสุมไมเ ต็ม ที่ ขณะที่ฝง ตะวันตกจะไดรับ
อิทธิพลจากลมมรสุมมากกวาทําใหปริมาณฝนตกในซีกตะวันตกโดยเฉพาะในที่ที่อยูในเขตภูเขาอากาศ
จะหนาวเย็นมากกวาซีกตะวันออก

สัญลักษณ์ ในแผนที่
เส้ นแบ่งแนวเขตประเทศ
เส้ นแบ่งแนวเขตจังหวัด
เส้ นแบ่งแนวเขตอําเภอ
ถนนทางหลวง
ที�ตงอํ
ั � าเภอ
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1.4 ลักษณะของดิน
ทรัพยากรดินสวนใหญเปนดินทราย ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรดินอยูในระดับปานกลาง
ถึงต่ํา มีการใชสารเคมี หรือสารอันตราย สงผลกระทบใหมีการปนเปอนของดิน ดินสวนใหญมีคุณภาพต่าํ
ไมเหมาะสมตอการเพาะปลูก พื้นที่ที่เปนเนินสูงหรือภูเขาที่มีความลาดชันมาก เมื่อเกิดฝนตกหนักมาก
มีความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลม
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา
จั ง หวั ด ตากมี แ ม น้ํ า ที่ สํ า คั ญ ไหลผ า น ได แ ก แม น้ํ า ป ง แม น้ํ า วั ง และแม น้ํ า เมย
ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การเพาะปลู ก และการประมงน้ํ า จื ด ประชากรส ว นใหญ ใ ช น้ํ า จากลํ า ห ว ย
ที่พ าดผานพื้นที่ของหมูบานหรือ ใกลเ คียง และในบางพื้นที่มีก ารกัก เก็บน้ําโดยการสรางฝายเพื่อ ใช
การอุป โภค สําหรับ หมูบานที่มีปญ หา เสี่ยงภัยแลงมีทั้งหมด 432 หมูบาน จําแนกเปนอําเภอเมือ ง
69 หมูบาน อําเภอบานตาก 49 หมูบาน อําเภอสามเงา 43 หมูบาน อําเภอแมสอด 69 หมูบาน
อําเภอแมระมาด 51 หมูบาน อําเภอทาสองยาง 54 หมูบาน อําเภอพบพระ 40 หมูบาน อําเภออุมผาง
39 หมูบาน และอําเภอวังเจา 18 หมูบาน
3 6

1.6 ลักษณะของไมและปาไม
ปาไมโดยสวนใหญของจังหวัดตากมีความหนาแนนในบริเวณที่เปนพื้นที่สูง โดยในพื้นที่ดาน
ตะวันตกของจังหวัดมีบางสวนที่เปนพื้นที่สูง ซึ่งคิดเปนรอยละ 72.05 พื้นที่ไมใชปา คิดเปนรอยละ
27.95 สั ง คมพืชโดยส วนใหญมี ทั้ง ป าผลั ดใบและป าไม ผ ลัด ใบ พื้นที่ ปาสงวนแหง ชาติ มีจํ านวน
7,567,768 ไร พื้นที่ปาไมครอบคลุมบริเวณกวารอยละ 70 ของพื้นที่จังหวัด และหนาแนนในพื้นที่
ทางดานตะวันตก มีไมมีคาอยู หลายชนิด เชน ไมสัก ไมเต็ง รัง ไมม ะคา ไมตะแบก และไมตะเคียน
ตลอดจนไมเบญจพรรณอื่นๆ
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2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
จังหวัดตากแบงเขตการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 63 ตําบล 562 หมูบาน 1 องคการ
บริหารสวนจังหวัด 19 เทศบาล 49 องคการบริหารสวนตําบล โดยอําเภออุมผาง เปนอําเภอที่มีพื้นที่
มากที่สุด รองลงมา คือ อําเภอสามเงา และอําเภอแมสอด สวนอําเภอวังเจา มีพื้นที่นอยที่สุด อําเภอ
ที่มีจํานวนหมูบ านมากที่ สุด คื ออํ าเภอเมือ งตาก รองลงมา คือ อําเภอแมสอด และอําเภอบานตาก
สวนอําเภอวังเจา มีหมูบานนอยที่สุด
ตารางที่ 1 จํานวนเขตการปกครองของจังหวัดตาก
จํานวนตําบล

ปที่
จัดตั้ง

พื้นที่
(ตร.กม.)

นอกเขต

ในเขต

เทศบาล

เทศบาล

1. เมืองตาก

2429

1,600

10

4

14

104

3

8

2. บานตาก

2438

993

5

2

7

79

2

6

3. สามเงา

2501

2,772

6

-

6

46

1

6

4. แมสอด

2441

1,986

9

1

10

90

4

8

5. แมระมาด

2494

1,476

6

-

6

57

3

5

6. ทาสองยาง

2501

1,920

6

-

6

67

1

6

7. พบพระ

2530

1,007

5

-

5

55

1

5

8. อุมผาง

2502

4,325

4

2

6

36

3

2

9. วังเจา

2539

329

3

-

3

28

1

3

10. ทม.ตาก

2479

-

-

-

-

-

-

-

11. ทน.แมสอด 2480

-

-

-

-

-

-

-

16,408

54

9

63

562

19

49

อําเภอ

รวมทั้งสิ้น

-

จํานวน จํานวน จํานวน
หมายเหตุ
รวม หมูบาน เทศบาล อบต.

16
ชุมชน
20
ชุมชน

ที่มา : ที่ทําการปกครองจังหวัดตาก และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดตาก,
31 ธันวาคม 2561
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2.2 การเลือกตั้ง
1) การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 332,414 คน ผูมาใชสิทธิ์ จํานวน 211,036 คน เปนรอยละ 63.49
บัตรเสียจํานวน 14,554 ใบ เปนรอยละ 6.90 และบัตรไมประสงคลงคะแนน 10,428 คน เปนรอยละ
4.94
ตารางที่ 2 แสดงผลการใชสทิ ธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
อําเภอ

จํานวนผูมีสิทธิ์

ผูมาใชสิทธิ์

บัตรเสีย

บัตรไมประสงคลงคะแนน

เลือกตั้ง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

เมืองตาก

73,344

46,579

63.51

1,915

4.11

3,034

6.51

บานตาก

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

วังเจา

20,411

12,924

63.32

722

5.59

383

2.96

แมสอด

74,397

46,898

63.04

2,733

5.83

3,365

7.17

แมระมาด

30,779

21,857

71.01

1,879

8.6

632

2.89

ทาสองยาง

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

อุมผาง

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

ที่มา : กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก, กรกฎาคม 2555
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2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 332,655 คน ผูมาใชสิทธิ์ จํานวน 204,813 คน เปนรอยละ 61.57
บัตรเสีย จํานวน 9,882 ใบ เปนรอยละ 4.82 และบัตรไมประสงคลงคะแนน 12,491 คน เปนรอยละ
6.10
ตารางที่ 3 แสดงผลการใชสทิ ธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
อําเภอ
เมืองตาก

เขต

จํานวน

เลือกตั้ง

ผูมีสิทธิ์

ที่

เลือกตั้ง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

1

11,426

6,376

55.80

5,581

87.53

162

2.54

2

11,099

5,977

53.85

4,717

78.92

177

2.96

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

73,765 44,251 59.99 38,730 87.52 1,363

3.08

4,158

9.40

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

33,545 20,250 60.37 18,675 92.22

698

3.45

877

4.33

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

23,793 14,010 58.88 13,124 93.68

423

3.02

463

3.30

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

20,601 13,059 63.39 12,075 92.46

475

3.64

509

3.90

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

5.75

652

3.06

รวม
บานตาก
รวม
สามเงา
รวม
วังเจา
รวม
แมระมาด

รวม

ผูมาใชสิทธิ

บัตรดี

บัตรเสีย

30,528 21,333 69.88 19,455 91.20 1,226
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บัตรไมประสงค
ลงคะแนน
จํานวน รอยละ
633

9.93

1,083 18.12

หนา 6

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

สวนที่ 1

ตารางที่ 3 แสดงผลการใชสทิ ธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก (ตอ)
อําเภอ

เขต

จํานวน

เลือกตั้ง

ผูมีสิทธิ์

ที่

เลือกตั้ง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

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

73,898

45,468

61.53

39,347

86.54 2,052

4.51

4,069

8.95

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

30,925

17,452

56.43

15,400

88.24 1,717

9.84

335

1.92

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

31,457

18,672

59.36

16,285

87.22 1,265

6.77

1,122

6.01

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

14,143

10,318

72.95

9,349

90.61

663

6.43

306

2.97

4.82

12,491

6.10

แมสอด

รวม
ทาสองยาง

รวม
พบพระ

รวม
อุมผาง
รวม
รวมทั้งสิ้น

ผูมาใชสิทธิ

บัตรดี

บัตรเสีย

332,655 204,813 61.57 182,440 89.08 9,882

บัตรไมประสงค
ลงคะแนน

ที่มา : กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก, ตุลาคม 2555

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

หนา 7

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

สวนที่ 1

3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
จังหวัดตากมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 654,676 คน โดยอําเภอวังเจา มีความหนาแนนของ
ประชากรมากที่สุด จํานวน 102.70 คน/ตร.กม. รองลงมา คือ อําเภอพบพระ มีความหนาแนนของ
ประชากร จํานวน 83.41 คน/ตร.กม. และอําเภออุมผาง มีความหนาแนนของประชากรนอยที่สุด
จํานวน 10.14 คน/ตร.กม. รายละเอียดดังตารางที่ 4 - 5
ตารางที่ 4 จํานวนประชากรของจังหวัดตาก
อําเภอ

ตําบล

หมูบาน

พื้นที่
(ตร.กม.)

ประชากร
ทั้งหมด

ชาย

หญิง

เทศบาล

อบต.

เมืองตาก

3

8

104

1,600

103,124

51,926

51,198

บานตาก

2

6

79

993

45,064

22,219

22,845

สามเงา

1

6

46

2,772

31,896

15,676

16,220

แมสอด

4

8

90

1,986

164,477

83,020

81,457

แมระมาด

3

5

57

1,476

58,279

29,762

28,517

ทาสองยาง

1

6

67

1,920

90,153

46,526

43,627

พบพระ

1

5

55

1,007

84,001

42,734

41,267

อุมผาง

2

3

36

4,325

43,895

22,885

21,010

วังเจา

1

3

28

329

33,787

16,968

16,819

รวม

18

50

562

16,408

654,676 331,716 322,960

ที่มา : กรมการปกครอง, 31 ธันวาคม 2561

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

หนา 8

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

สวนที่ 1

ตารางที่ 5 จํานวนประชากรรายตําบล และจํานวนครัวเรือน

เมืองตาก

บานตาก

จํานวน

จํานวนประชากร

หมูบาน/ชุมชน

จํานวน
ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

หนองบัวเหนือ

8

1,549

2,245

2,325

4,570

โปงแดง

14

2,955

4,785

4,622

9,407

น้ํารึม

11

6,903

7,118

6,541

13,659

วังหิน

13

3,658

4,693

4,966

9,659

แมทอ

13

3,061

4,237

4,290

8,527

ปามะมวง

7

1,885

2,100

2,280

4,380

วังประจบ

14

4,127

6,672

6,686

13,358

ตลุกกลางทุง

8

1,558

2,226

2,293

4,519

เทศบาลตําบลหนองบัวใต

7

2,659

3,132

3,178

6,310

เทศบาลตําบลไมงาม

9

6,047

6,755

5,275

12,030

16 ชุมชน
4 ชุมชน
4 ชุมชน
4 ชุมชน
4 ชุมชน
120
15
9
13
11
10
9
15
12
94

7,358
2,609
2,616
1,072
1,061
41,760
1,903
1,588
2,502
1,313
1,964
1,283
2,657
2,067
15,277

7,963
2,895
2,366
1,199
1,503
51,926
2,781
2,190
3,956
1,697
2,981
2,307
3,202
3,105
22,219

8,742 16,705
3,138
6,033
2,598
4,964
1,298
2,497
1,708
3,211
51,198 103,124
2,876
5,657
2,174
4,364
3,856
7,812
1,685
3,382
3,215
6,196
2,286
4,597
3,636
6,838
3,117
6,222
22,845 45,064

อําเภอ

ตําบล

เทศบาลเมืองตาก
ตําบลระแหง
ตําบลหนองหลวง
ตําบลเชียงเงิน
ตําบลหัวเดียด
รวม
ตากออก
สมอโคน
แมสลิด
ตากตก
เกาะตะเภา
ทองฟา
เทศบาล ต.บานตาก
เทศบาล ต.ทุงกระเชาะ
รวม

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

หนา 9

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

สวนที่ 1

ตารางที่ 5 จํานวนประชากรรายตําบล และจํานวนครัวเรือน (ตอ)
อําเภอ
สามเงา

วังเจา

แมสอด

ตําบล
สามเงา
วังหมัน
ยกกระบัตร
ยานรี
บานนา
วังจันทร
เทศบาลตําบลสามเงา
รวม
เชียงทอง
นาโบสถ
ประดาง
เทศบาลตําบลวังเจา
รวม
แมกุ
พะวอ
แมกาษา
ทาสายลวด
แมปะ
มหาวัน
ดานแมละเมา
พระธาตุผาแดง
เทศบาลนครแมสอด
เทศบาลตําบลแมกุ
เทศบาลตําบลทาสายลวด
เทศบาลตําบลแมตาว
รวม

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

จํานวน
หมูบาน/ชุมชน
7
7
12
5
5
10
10
56
14
9
5
6
34
12
9
16
7
11
12
10
7
20
6
8
6
124

จํานวน
ครัวเรือน
1,146
1,610
2,561
1,099
868
1,875
2,011
11,170
4,268
3,080
1,430
1,882
10,660
1,665
2,581
5,341
1,772
8,839
4,567
2,641
3,465
18,919
2,722
4,443
3,560
60,515

จํานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
1,743
1,796
3,539
2,258
2,375
4,633
3,970
4,145
8,115
1,689
1,679
3,368
1,053
1,015
2,068
2,615
2,652
5,267
2,348
2,558
4,906
15,676 16,220 31,896
7,287
7,381 14,668
5,589
5,385 10,974
1,959
1,917
3,873
2,136
2,136
4,272
16,968 16,819 33,787
2,616
2,565
5,181
3,722
3,585
7,307
6,962
7,088 14,050
5,266
4,993 10,259
8,445
8,056 16,501
7,864
7,918 15,782
4,068
4,017
8,085
4,121
3,755
7,876
20,235 20,521 40,756
3,193
3,298
6,491
12,681 11,852 24,533
3,847
3,809
7,656
83,020 81,457 164,477

หนา 10

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

สวนที่ 1

ตารางที่ 5 จํานวนประชากรรายตําบล และจํานวนครัวเรือน (ตอ)
อําเภอ

ตําบล

พบพระ

พบพระ
ชองแคบ
คีรีราษฏร
วาเลย
รวมไทยพัฒนา
เทศบาลตําบลพบพระ
รวม
ทาสองยาง ทาสองยาง
แมตาน
แมสอง
แมหละ
แมวะหลวง
แมอุสุ
เทศบาลตําบลแมตาน
รวม
แมระมาด แมระมาด
ขะเนจื้อ
แมตื่น
สามหมื่น
พระธาตุ
เทศบาลตําบลแมระมาด
เทศบาลตําบลแมจะเรา
เทศบาลตําบลทุงหลวง
รวม

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

จํานวน
หมูบาน/ชุมชน
9
15
13
7
11
6
61
9
10
17
12
9
10
4
71
8
14
13
5
8
6
9
9
72

จํานวน
ครัวเรือน
2,295
6,068
5,668
2,160
3,043
2,616
21,850
2,941
3,635
5,608
3,389
2,257
5,205
1,350
24,385
2,424
3,242
3,369
1,824
2,113
1,835
2,140
2,738
19,685

จํานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
7,376
7,098 14,474
6,675
6,366 13,041
12,102 11,954 24,056
5,829
5,530 11,359
7,506
7,314 14,820
3,246
3,005
6,251
42,734 41,267 84,001
6,624
6,324 12,948
5,660
5,235 10,895
10,900 9,904 20,804
8,150
7,762 15,912
3,658
3,536
7,194
9,744
9,040 18,784
1,790
1,826
3,616
46,526 43,627 90,153
3,534
3,348
6,882
5,503
5,168 10,671
5,170
4,890 10,060
3,542
3,308
6,850
3,082
3,031
6,113
2,064
2,045
4,109
2,673
2,784
5,457
4,194
3,943
8,137
29,762 28,517 58,279

หนา 11

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

สวนที่ 1

ตารางที่ 5 จํานวนประชากรรายตําบล และจํานวนครัวเรือน (ตอ)
อําเภอ
อุมผาง

ตําบล
อุมผาง
หนองหลวง
โมโกร
แมละมุง
แมกลอง
เทศบาลตําบลอุมผาง
เทศบาลตําบลแมจัน
รวม
รวมทั้งจังหวัด

จํานวน
หมูบาน/ชุมชน
6
3
7
4
4
3
12
39
671

จํานวน
ครัวเรือน
1,501
911
2,063
616
1,283
880
4,105
11,359

จํานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
1,997
1,822
3,819
1,629
1,517
3,146
4,291
3,806
8,097
1,073
937
2,010
1,441
1,393
2,834
1,459
1,388
2,847
10,995 10,147 21,142
22,885 21,010 43,895

216,661 331,716 322,960 654,676

ที่มา : กรมการปกครอง, 31 ธันวาคม 2561

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

หนา 12

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

สวนที่ 1

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
จังหวัดตากมีสถานศึกษาในระบบตั้งแตร ะดับ ประถมศึก ษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนสถานศึกษา จําแนกตามสังกัดเปนรายอําเภอ
สํานักงาน
อําเภอ

สํานักบริหาร

สํานักประสาน

กองกํากับการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ

และพัฒนาการ

ตํารวจตระเวน

การศึกษาขั้น

สงเสริม

จัดการศึกษา

ชายแดน

พื้นฐาน

การศึกษา

ทองถิ่น

ที่ 34

สํานักงาน

สํานักงาน

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

อุดมศึกษา

รวม

เอกชน
เมืองตาก

46

5

4

-

2

3

60

บานตาก

31

1

1

-

1

-

34

สามเงา

26

-

-

1

-

-

27

วังเจา

18

2

-

-

1

-

21

แมสอด

43

8

15

2

1

1

70

แมระมาด

24

2

8

6

-

-

40

ทาสองยาง

22

1

-

10

-

-

33

พบพระ

26

2

3

-

-

-

31

อุมผาง

15

-

5

4

-

-

24

รวม

251

21

36

23

5

4

340

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ เขต 2, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38, กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34, สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

หนา 13

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

สวนที่ 1

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนนักเรียน/นักศึกษา จําแนกตามสังกัดเปนรายอําเภอ
สํานักงาน
อําเภอ

สํานักบริหาร

สํานักประสาน

กองกํากับการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ

และพัฒนาการ

ตํารวจตระเวน

การศึกษาขั้น

สงเสริม

จัดการศึกษา

ชายแดน

พื้นฐาน

การศึกษา

ทองถิ่น

ที่ 34

สํานักงาน

สํานักงาน

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

อุดมศึกษา

รวม

เอกชน
เมืองตาก

11,995

4,092

1,532

-

2,697

4,908

25,224

บานตาก

4,597

526

40

-

702

-

5,865

สามเงา

3,341

-

-

64

-

-

3,405

วังเจา

2,761

1,982

-

-

551

-

5,294

แมสอด

14,673

6,221

6,042

245

2,601

777

30,559

แมระมาด

6,816

905

646

693

-

-

9,060

ทาสองยาง

14,093

139

-

1,270

-

-

15,502

พบพระ

14,183

490

867

-

-

-

15,540

อุมผาง

6,421

-

537

1,523

-

-

8,481

รวม

78,880

14,355

9,664

3,795

6,551

5,685

118,930

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ เขต 2, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38, กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34, สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

หนา 14

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

สวนที่ 1

ตารางที่ 8 แสดงจํานวนหองเรียน จําแนกตามสังกัดเปนรายอําเภอ
สํานักงาน
อําเภอ

สํานักบริหาร

สํานักประสาน

กองกํากับการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ

และพัฒนาการ

ตํารวจตระเวน

การศึกษาขั้น

สงเสริม

จัดการศึกษา

ชายแดน

พื้นฐาน

การศึกษา

ทองถิ่น

ที่ 34

สํานักงาน

สํานักงาน

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

อุดมศึกษา

รวม

เอกชน
เมืองตาก

565

112

76

-

68

158

979

บานตาก

292

18

-

-

32

-

342

สามเงา

257

-

-

7

-

-

264

วังเจา

151

54

-

-

22

-

227

แมสอด

603

172

252

17

58

-

1,102

แมระมาด

321

24

56

50

-

-

451

ทาสองยาง

659

6

-

83

-

-

748

พบพระ

520

14

24

-

-

-

558

อุมผาง

281

-

19

47

-

-

347

รวม

3,649

400

427

204

180

158

5,018

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ เขต 2, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38, กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34, สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

หนา 15

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

สวนที่ 1

ตารางที่ 9 แสดงจํานวนครู/อาจารย จําแนกตามสังกัดเปนรายอําเภอ
สํานักงาน
อําเภอ

สํานักบริหาร

สํานักประสาน

กองกํากับการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ

และพัฒนาการ

ตํารวจตระเวน

การศึกษาขั้น

สงเสริม

จัดการศึกษา

ชายแดน

พื้นฐาน

การศึกษา

ทองถิ่น

ที่ 34

สํานักงาน

สํานักงาน

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา

อุดมศึกษา

รวม

เอกชน
เมืองตาก

651

168

152

-

102

254

1,327

บานตาก

257

21

-

-

33

-

311

สามเงา

222

-

-

8

-

-

230

วังเจา

162

68

-

-

27

-

257

แมสอด

741

508

291

19

66

41

1,666

แมระมาด

320

61

14

57

-

-

452

ทาสองยาง

526

10

-

93

-

-

629

พบพระ

594

31

12

-

-

-

637

อุมผาง

295

-

17

70

-

-

382

รวม

3,768

867

486

247

228

295

5,891

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ เขต 2, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38, กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34, สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

หนา 16

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

สวนที่ 1

ตารางที่ 10 แสดงสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดตาก
ลําดับที่

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

โรงเรียนอนุบาลสมอโคน

บานตาก

อบต.สมอโคน

ตาก

6

แมสอด

สนง.เทศบาลนครแมสอด

ตาก

แมสอด

สนง.เทศบาลนครแมสอด

ตาก

8

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแมสอด
โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนเทศบาล 5 แผนกมัธยม

แมสอด

สนง.เทศบาลนครแมสอด

ตาก

9

โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

แมสอด

สนง.เทศบาลนครแมสอด

ตาก

10

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ

แมสอด

สนง.เทศบาลนครแมสอด

ตาก

11

โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส

แมสอด

สนง.เทศบาลนครแมสอด

ตาก

12

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแกว

แมสอด

สนง.เทศบาลนครแมสอด

ตาก

13

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมกุ

แมสอด

สนง.เทศบาลตําบลแมกุ

ตาก

14

โรงเรียน ตชด. บานถ้ําเสือ

แมสอด

อบต.พระธาตุผาแดง

ตาก

15

โรงเรียน ตชด. ศึกษาสงเคราะห 2

แมสอด

อบต.แมกุ

ตาก

16

โรงเรียนบานหนองน้ําเขียว

แมสอด

อบต.แมกุ

ตาก

17

โรงเรียน ตชด. บานหวยน้ําขุน

แมสอด

อบต.มหาวัน

ตาก

18

โรงเรียนบานแคเครอะคี

แมสอด

อบต.ดานแมละเมา

ตาก

19

โรงเรียนบานหวยสมปอยศึกษา

แมสอด

อบต.ดานแมละเมา

ตาก

20

โรงเรียนอนุบาลตําบลแมกาษา

แมสอด

อบต.แมกาษา

ตาก

21

โรงเรียนเทศบาลตําบลทุงหลวง

แมระมาด

สนง. เทศบาลตําบลทุงหลวง

ตาก

22

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลแมจะเรา

แมระมาด

สนง. เทศบาลตําบลแมจะเรา

ตาก

23

โรงเรียน ตชด. จาตุรจินดา

แมระมาด

อบต.พระธาตุ

ตาก

24

โรงเรียนบานสี่หลัง

แมระมาด

อบต.พระธาตุ

ตาก

25

โรงเรียนบานหวยกระทิง

แมระมาด

อบต.พระธาตุ

ตาก

26

โรงเรียนตือลือราษฏรพัฒนา

แมระมาด

อบต.ขะเนจื้อ

ตาก

27

โรงเรียนหวยปลากองวิทยาการ

แมระมาด

อบต.ขะเนจื้อ

ตาก

28

โรงเรียน ตชด. บานแสมใหญ

แมระมาด

อบต.สามหมื่น

ตาก

29

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลพบพระ

พบพระ

สนง. เทศบาลตําบลพบพระ

ตาก

30

โรงเรียน ตชด. บานมอเกอร

พบพระ

อบต.พบพระ

ตาก

31

โรงเรียนอนุบาล อบต.วาเลย

พบพระ

อบต.วาเลย

ตาก

7

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

หนา 17

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

สวนที่ 1

ตารางที่ 10 แสดงสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดตาก (ตอ)
ลําดับที่

โรงเรียน

อําเภอ

สังกัด อปท.

จังหวัด

32

โรงเรียนอนุบาลบานหนองหลวง

อุมผาง

สนง.เทศบาลตําบลแมกลอง

ตาก

33

โรงเรียน ตชด. บานแมกลองใหญ

อุมผาง

อบต.โมโกร

ตาก

34

โรงเรียนอนุบาลบานปรอผาโด

อุมผาง

อบต.โมโกร

ตาก

35

โรงเรียนอนุบาลไมกะพง

อุมผาง

อบต.โมโกร

ตาก

36

โรงเรียนอนุบาลบานแมกลองคี

อุมผาง

อบต.โมโกร

ตาก

ที่มา : สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดตาก, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 1
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต เขต 2, 2561
ตารางที่ 11 แสดงจํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และจํานวนครูผูดูแลเด็ก ในจังหวัดตาก
จํานวน

จํานวน

จํานวน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ครูผูดแู ลเด็ก

เด็กนักเรียน

เมืองตาก

33

106

1,230

บานตาก

13

25

524

สามเงา

17

26

469

วังเจา

12

21

366

แมสอด

40

111

1,735

แมระมาด

23

52

824

ทาสองยาง

31

58

1,355

พบพระ

25

59

1,013

อุมผาง

36

64

1,333

รวม

230

522

8,849

อําเภอ

ที่มา : กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น, มกราคม 2562

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

หนา 18

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

สวนที่ 1

4.2 สาธารณสุข
1) บุคลากรสาธารณสุข
สัดส วนบุ คลากรดา นสาธารณสุ ขของจั ง หวั ดตาก 4 สายงาน ไดแก แพทย ทั นตแพทย
เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ จําแนกไดตามตารางที่ 12
ตารางที่ 12 แสดงบุคลากรดานสาธารณสุขตอประชากรในจังหวัดตาก
สายงาน

จํานวนมีจริง

สัดสวนตอคนไทย

สัดสวนตอคนไทย

(คน)

(คน)

และตางดาว (คน)

เกณฑประเทศ

แพทย

148

1 : 3,652

1 : 4,423

1 : 4,000

ทันตแพทย

54

1 : 10,009

1 : 12,123

1 : 10,000

เภสัชกร

82

1 : 6,591

1 : 7,983

1 : 11,000

พยาบาลวิชาชีพ

1,034

1 : 522

1 : 633

1 : 800

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มกราคม 2562

-

2) สถานบริการสาธารณสุข
1. ภาครัฐ
- โรงพยาบาลทั่วไป รพ.ตสม. 310 เตียง รพ.มส. 365 เตียง
2
- โรงพยาบาลชุมชน รพ.แมระมาด 100 เตียง
รพ.ทาสองยาง 79 เตียง, รพ.อุมผาง 65 เตียง,
รพ.บานตาก 60 เตียง, รพ.พบพระ 50 เตียง, รพ.สามเงา 30 เตียง,
และ รพ.วังเจา ซึ่งยังไมเปดบริการผูปวยใน
7
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
120
- ศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง (ศตม.)
1
- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม
1
(รพ.คายวชิรปราการ ขนาด 30 เตียง)
- ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)
3
- สถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.)
34
สุขศาลา
28
- Health post
5
Malaria post
76
สถานพยาบาลการไฟฟาฝายผลิตฯ เขื่อนภูมิพล
1
สถานีกาชาดเทพรัตน
1

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

แหง

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

หนา 19

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
-

-

2. ภาคเอกชน
โรงพยาบาลแมสอดราม ขนาด 100 เตียง
โรงพยาบาลนครแมสอด อินเตอรเนชั่นแนล ขนาด 56 เตียง
สถานพยาบาลเวชกรรม
- สถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทาง
สถานพยาบาลทันตกรรม (ทันตแพทย)
สถานพยาบาลการพยาบาลและการผดุงครรภ
สถานพยาบาลเทคนิคการแพทย
- สถานพยาบาลสหคลินิก
- สถานพยาบาลการผดุงครรภชั้น 2
- สถานพยาบาลทันตกรรมชั้น 2
รานขายยาแผนปจจุบัน (มีเภสัชกร)
รานขายยาแผนปจจุบันบรรจุเสร็จ
รานขายยาแผนโบราณ
- รานขายยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว

สวนที่ 1
1
1
31
42
17
50
5
3
3
1
42
21
4
11

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มกราคม 2562
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

สวนที่ 1

3) การเขาถึงบริการสุขภาพ
จากจํานวนประชากร ณ ธันวาคม 2561 จัง หวัดตากมีป ระชากรทั้ง สิ้น 677,458 คน
(ขอ มูล จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก) โดยมีป ระชากรที่สํารวจเพื่อ ขึ้นทะเบียนหลักประกัน
สุขภาพจังหวัดตากจํานวน 675,658 คน ความครอบคลุมสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา คิดเปน
รอ ยละ 66.79 ที่ยัง ไมล งทะเบียนบัตรประกันสุขภาพจํานวน 1,800 คน คิดเปนรอยละ 0.26
หลัก ประกั น สุ ข ภาพส ว นใหญ เ ป นสิ ท ธิ บัตรประกั นสุข ภาพถว นหนาร อ ยละ 66.79 รองลงมาคื อ
สิทธิบัตรประกันสังคมรอยละ 13.43 จําแนกไดตามตารางที่ 13
หมายเหตุ : ประชากรที่ สํ ารวจเพื่อ ขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพจังหวัดตากมากกวา
ประชากรในจังหวัดตาก เนื่องจากมีประชากรตางจังหวัดใกลเคียงมาขึ้นทะเบียนกับหลักประกันสุขภาพ
ตารางที่ 13 แสดงความครอบคลุมประชากรที่มีหลักประกันสุขภาพถวนหนา จําแนกตามสิทธิ
จังหวัดตาก
ประเภท

จํานวน

รอยละ

1. สิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา

452,461

66.79

2. สิทธิบัตรประกันสังคม

90,967

13.43

3. ขาราชการ พนักงานและครอบครัว

35,090

5.18

4. อื่นๆ
4.1 ขาราชการ พนักงานและครอบครัว
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
( 7,430 ราย)
4.2 คนไทยในตางประเทศ ( 53 ราย)
4.3 บุคคลรอพิสจู นสถานะ ( 26 ราย)
4.4 คนตางดาว ( 89,631 ราย)

97,140

14.34

675,658

99.74

1,800

0.26

677,458

100.00

รวม (ประชากรผูมหี ลักประกัน)
5. ยังไมขึ้นทะเบียนหลักประกันสุขภาพ
รวม

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มกราคม 2562
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

สวนที่ 1

4) ขอมูลสถานะสุขภาพ
1. อัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ
ป 2561 จังหวัดตากมีอัตราเกิด เทากับ 21.60 ตอพันประชากร ซึ่งลดลงจากป 2560
อัตราตายเทากับ 6.72 ตอพันประชากร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2560 และอัตราเพิ่มตามธรรมชาติในป
2561 เทากับ 1.48 ลดลงจากป 2560 (รอยละ 1.63) ดังแสดงในแผนภูมิ
แผนภูมิแสดงอัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ ของประชากรจังหวัดตาก
ตั้งแตป 2552 - 2561
25

22.82

20
15

16.18

16.64

10
5
0

5.44

5.79

1.07

1.08

2552

2553

16.66

6.11
1.05
2554

17.04

21.6

17.96

17.3

16.22
16.37

6.21

6.05

6.11

6.05

6.62

6.5

6.72

1.08

1.12

1.18

1.03

0.96

1.63

1.48

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มกราคม 2562

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

อัตราเกิด

หนา 22

อัตราตาย
อัตราเพิ่มฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

สวนที่ 1

2. โรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา
ในช วงป 2561 โรคเฝ าระวั ง ทางระบาดวิท ยาที่ สํา คัญ ของจัง หวัด ตาก ลําดั บ ที่ 1 คื อ
โรคอุจจาระรวง ลําดับที่ 2 กลุมไขและไขไมทราบสาเหตุ ลําดับที่ 3 โรคปอดบวม โดยเปนโรคที่พบเปน
ลําดับที่ 1 – 3 พบติดตอกันมานานหลายป โดยโรคที่มีแนวโนมพบนอยลงคือ โรคมาลาเรีย ดังแสดงใน
ตารางที่ 14
ตารางที่ 14 แสดงอัตราปวย 10 ลําดับแรกของโรคทีเ่ ฝาระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดตาก
เปรียบเทียบตัง้ แตป 2559 – 2561
ลําดับที่

สาเหตุการปวย

2559

2560

2561

1

โรคอุจจาระรวง

2,423.42 2,183.19 2,169.74

2

ไขและไขไมทราบสาเหตุ

1,230.63 1,480.30 1,525.24

3

ปอดบวม

402.50

487.99

661.27

4

ไขหวัดใหญ

94.44

182.92

236.56

5

อาหารเปนพิษ

152.01

169.63

199.06

6

ไขเลือดออก

104.47

176.24

158.87

7

ตาแดง

188.39

161.24

158.87

8

สครัปไทฟส

69.37

129.28

156.18

9

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ

59.51

100.01

105.86

10

สุกใส

55.14

114.09

100.01

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มกราคม 2562
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สวนที่ 1

3. สาเหตุการปวยของผูปวยนอก
กลุ ม โรคที่ เ ปน สาเหตุก ารป ว ยของผู ป วยนอก 5 อัน ดั บ แรกของจั ง หวั ด ตาก ป 2561
(ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) พบวาโรคความดันโลหิตสูงไมทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) มีอัตราปวย
สูง สุด เทากับ 43,493.96 ตอแสนประชากร รองลงมาไดแก การติดเชื้อ ทางเดินหายใจสวนบน
เฉียบพลันหลายตําแหนงอื่น, เนื้อเยื่อผิดปกติ, โรคเบาหวาน และโรคความผิดปกติอื่นๆ ของฟนและ
โครงสร า ง มี อั ต ราป ว ยเท า กั บ 25,037.53, 20,647.38, 1,4424.77, 11,454.10 ต อ แสน
ประชากรตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 15
ตารางที่ 15 แสดงอัตราปวย 10 ลําดับแรกของสาเหตุการเจ็บปวยใน กลุมผูป วยนอก ตามกลุมสาเหตุ
จังหวัดตาก เปรียบเทียบตั้งแตปงบประมาณ 2560 – 2561
(อัตราปวยตอ 100,000 ประชากร)
ลําดับ
กลุมโรค
ที่

สาเหตุการปวย

2560

2561

1

145

ความดันโลหิตสูงไมทราบสาเหตุ (ปฐมภูม)ิ

55,285.26 43,493.96

2

167

การติดเชื้อทางเดินหายใจสวนบนเฉียบพลันหลาย
ตําแหนงอื่น

32,014.32 25,037.53

3

207

เนื้อเยื่อผิดปกติ

33,590.98 20,647.38

4

104

เบาหวาน

16,856.26 1,4424.77

5

181

ความผิดปกติอื่นๆ ของฟนและโครงสราง

13,948.70 11,454.10

6

185

โรคอื่นๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม

12,373.94

8,969.87

7

206

พยาธิสภาพของหลังสวนอื่น

11,933.72

8,244.63

8

281

การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่นๆ, ไมระบุเฉพาะและหลาย
บริเวณในรางกาย

9,334.01

7,465.84

9

165

คออักเสบเฉียบพลันและตอมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 13,328.44

6,532.99

10

180

ฟนผุ

5,298.01

5,920.14

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มกราคม 2562
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สวนที่ 1

4. สาเหตุการปวยของผูปวยใน
กลุมโรคที่เปนสาเหตุการปวยของผูปวยใน 5 อันดับแรกของจังหวัดตาก ป 2561 (ตุลาคม
2560 – กันยายน 2561) พบวาโรคปอดบวม มีอัตราปวยสูงสุด เทากับ 843.79 ตอแสนประชากร
รองลงมาไดแก ภาวะอื่นๆ ในระยะปริกําเนิด, ภาวะแทรกซอนอื่นๆ ของการตั้งครรภ และการคลอด,
การดูแลมารดาอื่นๆ ที่มีปญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ และถุงน้ําคร่ํา และปญหาที่อาจจะเกิดไดในระยะ
คลอดและการคลอด และโรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปงพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น มีอัตรา
ปวยเทากับ 608.56, 568.35, 498.83 และ 477.41 ตอแสนประชากรตามลําดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 16
ตารางที่ 16 แสดงอัตราปวย 10 ลําดับแรกของสาเหตุการเจ็บปวยใน กลุมผูป วยใน ตามกลุมสาเหตุ
จังหวัดตาก เปรียบเทียบตั้งแตปงบประมาณ 2560 – 2561
(อัตราปวยตอ 100,000 ประชากร)
ลําดับ
กลุมโรค
ที่

สาเหตุการปวย

2560

2561

1

169

ปอดบวม

708.94

843.79

2

253

ภาวะอื่นๆ ในระยะปริกําเนิด

625.76

608.56

3

242

ภาวะแทรกซอนอื่นๆ ของการตั้งครรภ และการคลอด

476.49

568.35

4

239

การดูแลมารดาอื่นๆ ที่มีปญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ
และถุงน้ําคร่ํา และปญหาที่อาจจะเกิดไดในระยะคลอด

497.57

498.83

5

175

โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโปงพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบ 416.28
เรื้อรังอื่น

477.41

6

098

โลหิตจางอื่นๆ

333.10

320.53

7

170

หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบ
เฉียบพลัน

212.32

307.56

8

032

ไขจากไวรัสที่นําโดยแมลงและไขเลือดออกที่เกิดจากไวรัส
อื่นๆ

284.10

301.18

9

133

ตอกระจกและความผิดปกติของเลนสอื่นๆ

383.62

298.36

10

281

การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่นๆ, ไมระบุเฉพาะและหลาย
บริเวณในรางกาย

260.56

235.60

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มกราคม 2562
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5. สาเหตุการตาย
กลุมโรคที่เปนสาเหตุการตายของประชากรจังหวัดตาก 2561 (ตุลาคม 2560 – กันยายน
2561) พบว าเนื้อ งอกและมะเร็ ง มี อัต ราตายสูง สุด เทากั บ 99.39 ต อ แสนประชากร รองลงมา
ไดแก โรคระบบไหลเวียนโลหิต, โรคทางเดินหายใจ, สาเหตุภายนอกปวยและตายและโรคติดเชื้อและ
ปรสิ ต มี อั ต ราตายเท า กั บ 81.73, 63.12, 51.29, 41.71 ต อ แสนประชากร ตามลํ า ดั บ
ดังแสดงใน ตารางที่ 17
ตารางที่ 17 แสดงอัตราปวย 10 ลําดับแรกของสาเหตุการตาย ตามกลุมสาเหตุ จังหวัดตาก
เปรียบเทียบตั้งแตปงบประมาณ 2559 – 2561
(อัตราตายตอ 100,000 ประชากร)
ลําดับ
กลุมโรค
ที่

สาเหตุการตาย

2559

2560

2561

1

19

เนื้องอกและมะเร็ง

98.76

97.42

99.39

2

32

โรคระบบไหลเวียนโลหิต

76.94

73.68

81.73

3

65

โรคของทางเดินระบบหายใจ

64.34

57.73

63.12

4

63

สาเหตุภายนอกของการปวยและตาย

52.29

53.17

51.29

5

15

โรคติดเชื้อและปรสิต

54.93

49.94

41.71

6

39

โรคระบบประสาท

14.10

37.03

38.89

7

10

โรคระบบยอยอาหาร

20.69

25.06

25.55

8

2

โรคระบบสืบพันธุและทางเดินปสสาวะ

20.31

16.71

23.67

9

40

โรคของตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึม

10.91

10.25

10.33

10

34

ภาวะบางอยางที่เกิดในระยะปริกําเนิด

2.82

4.36

5.44

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, มกราคม 2562
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4.3 การสังคมสงเคราะห
ตารางที่ 18 แสดงจํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพในจังหวัดตาก
ลําดับที่

อําเภอ

จํานวนผูสูงอายุ
ไดรับเบี้ยยังชีพ

1

เมืองตาก

13,528

2

บานตาก

7,375

3

สามเงา

5,062

4

วังเจา

3,625

5

แมสอด

13,929

6

แมระมาด

5,410

7

พบพระ

4,201

8

ทาสองยาง

3,909

9

อุมผาง

2,067

รวมทั้งสิ้น

59,106

ที่มา : สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดตาก, มีนาคม 2559
ตารางที่ 19 แสดงจํานวนผูพิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพในจังหวัดตาก
ลําดับที่

อําเภอ

จํานวนผูพิการ
ไดรับเบี้ยยังชีพ

1

เมืองตาก

3,909

2

บานตาก

1,737

3

สามเงา

1,132

4

วังเจา

1,022

5

แมสอด

2,790

6

แมระมาด

1,386

7

พบพระ

1,171

8

ทาสองยาง

694

9

อุมผาง

344

รวมทั้งสิ้น

14,185

ที่มา : สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดตาก, มีนาคม 2559
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
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5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง
เสนทางคมนาคมทางบก สายหลัก 14 คือ ทางหลวงหมายเลข 1 จากอําเภอวังเจา ถึง
อําเภอสามเงา ระยะทาง 90.630 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข 12 จากอําเภอแมสอด ถึง
อําเภอเมืองตาก ระยะทาง 85.905 กม. และอําเภอเมืองตาก ถึง เขตติดตอจังหวัดสุโขทัย ระยะทาง
60.676 กิโลเมตร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมสําคัญตามเสนทางระเบียง
เศรษฐกิจแนวตะวันออก -ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) โดยเริม่ จากเมืองทาดานัง
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เขาสูประเทศไทย
และสิ้นสุดที่อําเภอแมส อด จัง หวัดตาก ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
และสามารถเชื่อมตอไปยังประเทศอินเดียและตะวันออกกลาง
การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดตากมีสนามบินในพื้นที่ รวม 2 แหง ไดแก ทาอากาศยานตาก
(ปจจุบันไมมีการใหบริการขนสงผูโดยสาร) และทาอากาศยานแมสอด ซึ่งมีศักยภาพในการใหบริการ
และอํานวยความสะดวกความปลอดภัยแกอากาศยาน ผูโดยสาร และบุคคลอื่นที่ใชบริการทาอากาศยาน
รวมทั้งการขนสงสินคา สัมภาระ และไปรษณียภัณฑทางอากาศ โดยไดรับการกํากับดูแลและควบคุม
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
5.2 การคมนาคม การจราจร
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ตาก มีถ นนในความรั บ ผิด ชอบทั้ง 9 อํ าเภอ มี ร ะยะทางรวม
283.786 กิโลเมตร แยกเปนถนนลูกรัง 7.550 กิโลเมตร ถนนลาดยาง 262.584 กิโลเมตร และ
ถนนคอนกรีต 14.362 กิโลเมตร
ตารางที่ 20 แสดงความยาวถนนที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ลําดับที่

อําเภอ

ระยะทาง

ชนิดผิวจราจร

( กิโลเมตร)

ลูกรัง

ลาดยาง

คอนกรีต

1

อําเภอวังเจา

5.894

-

4.894

1.000

2

อําเภอเมืองตาก

51.497

3.550

47.162

0.785

3

อําเภอบานตาก

28.711

-

26.811

1.900

4

อําเภอสามเงา

47.750

-

45.750

2.000

5

อําเภอแมสอด

87.040

2.625

74.363

10.052

6

อําเภอแมระมาด

31.383

-

31.383

-

7

อําเภอพบพระ

37.405

-

37.115

0.290

8

อําเภอทาสองยาง

-

-

-

-

9

อําเภออุมผาง

-

-

-

-

283.786

6.175

262.584

15.027

รวม

ที่มา : สํานักการชางองคการบริหารสวนจังหวัดตาก, ตุลาคม 2559
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ตารางที่ 21 แสดงถนนที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามอําเภอ
ลําดับ
ที่

รหัสสายทาง

ชื่อโครงการ

ระยะทาง

ชนิดผิวจราจร

(กิโลเมตร)

ลูกรัง

ลาดยาง

คอนกรีต

5.894

-

4.894

1.000

5.894

-

5.894

1.000

อําเภอวังเจา
1

ตก.ถ 1 - 0001 บานตะเคียนดวน - บานสบยม

รวม
อําเภอเมืองตาก
2

ตก.ถ 1 - 0002 บานหนองปรือ - บานวังเจา

13.120

-

12.420

0.700

3

ตก.ถ 1 - 0003 บานลานขวาง - บานน้ํารึม

3.268

-

3.223

0.045

4

ตก.ถ 1 - 0004 บานคลองขยางโพรง - บานมาบปาแฝก

10.000

-

10.000

-

5

ตก.ถ 1 - 0005 บานตลุกกลางทุง - บานพุสะแก

1.400

-

1.400

-

6

ตก.ถ 1 - 0006 บานบอไมหวา - บานตลุกกลางทุง

3.530

-

3.530

-

7

ตก.ถ 1 - 0007 ทางเขาบานน้ําดิบ

4.900

-

4.900

-

8

ตก.ถ 1 - 0034 บานหนองมะเกลือ - บานไผสีซอ

4.379

-

4.379

-

9

ตก.ถ 1 - 0035 เทศบาลเมืองตาก-หมูที่ 6 ต.วังหิน

1.300

-

1.260

0.040

10

ตก.ถ 1 - 0036 เทศบาลเมืองตาก-หมูที่ 1 ต.ไมงาม

4.600

-

4.600

-

11

ตก.ถ 1 - 0037 บานลานขวาง-บานเดนมะขาม

5.000

3.550

1.450

-

51.497

3.550 47.162

รวม

0.785

อําเภอบานตาก
12

ตก.ถ 1 - 0008 บานสระทอง - บานสามไร

5.090

-

5.090

-

13

ตก.ถ 1 - 0009 บานแมบอน - บานตะฝงสูง

11.246

-

9.896

1.350

14

ตก.ถ 1 - 0010 บานยางโองน้ํา - บานวังหวาย

7.375

-

6.825

0.550

15

ตก.ถ 1 - 0039 หมูที่ 4 ตําบลตากตก-ตําบลหนองบัวเหนือ

5.000

-

5.000

-

28.711

-

26.811

1.900

รวม
อําเภอสามเงา
16

ตก.ถ 1 - 0011 บานวังหวาย - บานยางโองน้ํา

5.281

-

5.281

-

17

ตก.ถ 1 - 0012 บานวังหวาย - บานสามเงา

2.840

-

2.840

-

18

ตก.ถ 1 - 0013 บานดงลาน - บานวังหมัน

17.957

-

17.957

-

19

ตก.ถ 1 - 0014 บานวังไคร - บานสองแคว

21.672

-

19.672

2.000

47.750

-

45.750

2.000

รวม
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ตารางที่ 21 แสดงถนนที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จําแนกตามอําเภอ (ตอ)
ลําดับ
ที่

รหัสสายทาง

ชื่อโครงการ

ระยะทาง

ชนิดผิวจราจร

(กิโลเมตร)

ลูกรัง

ลาดยาง

คอนกรีต

อําเภอพบพระ
20

ตก.ถ 1 - 0015 บานมอเกอรยาง - บานยะพอ

5.913

-

5.913

-

21

ตก.ถ 1 - 0016 บานเการวมไทย - บานทรัพยเจริญ

6.020

-

6.020

-

22

ตก.ถ 1 - 0017 บานตลาดรวมไทย - บานผากระเจอ

13.755

-

13.465

0.290

23

ตก.ถ 1 - 0018 บานคีรีนอย - บานทรัพยอนันต

11.717

-

11.717

-

37.405

-

37.115

0.290

รวม
อําเภอแมสอด
24

ตก.ถ 1 - 0019 บานแมกุหลวง - บานผารู

6.775

-

6.425

0.350

25

ตก.ถ 1 - 0020 บานใหมแมโกนเกน - บานหวยผักหละ

4.375

-

4.375

-

26

ตก.ถ 1 - 0021 บานแมกุ - บานแมตาว

5.782

-

0.080

5.702

27

ตก.ถ 1 - 0022 บานหวยมวง - บานแมตาวสันโรงเรียน

9.950

-

9.650

0.300

28

ตก.ถ 1 - 0023 บานแมกุใหมทาซุง - บานแมตาวกลาง

5.059

-

5.059

-

29

ตก.ถ 1 - 0024 บานแมตาวริมเมย - บานปากหวยแมปะ

12.973

-

11.723

1.250

30

ตก.ถ 1 - 0025 บานทาอาจ

2.092

-

1.992

0.100

31

ตก.ถ 1 - 0026 บานวังตะเคียน

1.667

-

1.667

-

32

ตก.ถ 1 - 0027 บานแมกึ๊ดสามทา - บานสันปาไร

18.367

-

17.392

0.975

33

ตก.ถ 1 - 0028 ทางเขาบานแมละเมา - บานปางสาน

7.775

-

7.775

-

34

ตก.ถ 1 - 0033 บานหวยกระโหลก - บานแมกึ๊ดใหม

8.225

-

8.225

-

35

ตก.ถ 1 - 0038 บานแมตาวสันแป-บานหวยมวง

4.000

2.625

-

1.375

87.040

2.625

74.363

10.052

รวม
อําเภอแมระมาด
36

ตก.ถ 1 - 0029 บานตนผึ้ง - บานตีนธาตุ

12.588

-

12.588

-

37

ตก.ถ 1 - 0030 บานแมจะเราสองแคว - บานสันปาไร

1.485

-

1.485

-

38

ตก.ถ 1 - 0031 บานแมระมาดนอย - บานสันปาตึง

3.270

-

3.270

-

39

ตก.ถ 1 - 0032 บานแมระมาดนอย - บานทุงมะขามปอม

14.040

-

14.040

-

31.383

-

31.383

-

รวม
รวมทั้งหมด

283.786 6.175 262.584 15.027

ที่มา : สํานักการชางองคการบริหารสวนจังหวัดตาก, ตุลาคม 2559
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5.3 ผังเมืองรวมจังหวัด
ตามนโยบายของรัฐบาลกําหนดใหกระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมกับ
องคก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด จั ดทํ าผัง เมือ งใหครอบคลุ ม ทั้ง ประเทศ โดยใหแล วเสร็ จ ภายใน 3 ป
โดยใหเริ่มดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2547 - พ.ศ.2549 ในการดําเนินการวางและจัดทํา
ผังเมืองรวมจังหวัดตาก องคการบริหารสวนจังหวัดตากรวมกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก
ไดดําเนินการตามขั้นตอนของการวางผังฯ ตามแผนปฏิบัติการ สรุปไดดังนี้
ปงบประมาณ พ.ศ.2547 ดําเนินการตามขั้นตอนตางๆของการวางผัง ไดแก เก็บรวบรวมขอมูล
วิเคราะหขอมูล และประชุมเชิงปฏิบัติการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2548 ดําเนินการตามขั้นตอนพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2548
ไดแก ประชุมคณะที่ปรึก ษาผัง เมือ งรวมจังหวัด ประชุม ประชาชน ประชุม คณะกรรมการผัง เมือ ง
และปดประกาศพรอมขอกําหนด 90 วัน
ปงบประมาณ พ.ศ.2549 ดําเนินการออกกฎกระทรวงใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด
การวางผัง เมื อ งระดั บ ท อ งถิ่ นที่ จ ะมีผ ลในการปฏิบั ติต ามผั ง และสอดคล อ งกับ นโยบาย
การกระจายอํ า นาจในระบอบประชาธิ ป ไตย และเป น ไปตามเจตนารมณ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.2550 นั้ น จะต อ งเป น การวางผั ง เมื อ งที่ ท อ งถิ่ น เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ
ซึ่ง กรมโยธาธิ ก ารและผัง เมือ ง ไดมี นโยบายอยางชัดเจน เพื่อที่จะสนับ สนุนใหทองถิ่นจัดทําผังเพื่อ
การพัฒนาพื้นที่ของตนเอง ประกอบกับ รัฐ บาลมีนโยบายใหร าชการสวนกลาง ดําเนินการถายโอน
ภารกิจไปสูทองถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งงานวางและจัดทําผังเมืองรวม เปนภารกิจหนึ่งที่ทองถิ่นตองรับไปดําเนินการ
ตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ
แผนปฏิ บั ติ ก ารกํ าหนดขั้น ตอนการกระจายอํ านาจให แกอ งคก รปกครองสวนทอ งถิ่ น (ฉบับ ที่ 2)
ไดกําหนดภารกิจ การถายโอนผังเมืองรวมจังหวัด ดังนี้ (ตามแผนกําหนดระยะเวลาดํา เนินการปที่
ถายโอน พ.ศ. 2547 - 2553)
1. การวางผังเมืองรวมจังหวัด (กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการ โดยองคการบริหารสวน
จังหวัด อาจสมทบงบประมาณบางสวน
2. การปฏิบัติตามผัง การควบคุม การดูแลตรวจสอบ (อปท.ดําเนินการ)
3. การพัฒนาตามผัง (อปท.ดําเนินการ)
4. การประเมินผลผัง (กรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการรวมกับ อปท.)
5. การมีสวนรวมของประชาชนในงานดานการผังเมือง (กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการ
รวมกับ อปท.)
หมายเหตุ การดําเนินการตามขอ 2 ขอ 3 และ ขอ 4 จะดําเนินการไดตอ เมื่อ มีก าร
ประกาศใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวม ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนคณะกรรมการกฤษฎีกา
สืบเนื่องจากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตาก เพื่อพิจารณารางประกาศ กรม
โยธาธิการและผังเมือง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสิน เพื่อประโยชน ในการ
วางและจั ดทํ าผั ง เมื อ งรวมในท อ งที่จั ง หวั ดตาก พ.ศ.2555 ป จ จุบั นได มีก ารประกาศใช บัง คั บ
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจัง หวัดแลว จํานวน 4 ผัง ไดแก ผัง เมือ งจังหวัดภูเก็ต ผังเมืองรวมจัง หวัด
สิงหบุรี ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี และผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม และคาดวา ในป พ.ศ.2555 จะมี
การประกาศกฎกระทรวงผังเมืองจังหวัดเพิ่มเติมอีกหลายผัง
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
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ผลจากการใชบังคับกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด ทําใหเกิดปญหาในการใชบังคับ เนื่องจาก
สภาพการณ และข อ เท็ จ จริ ง ของพื้ น ที่จั ง หวั ดนี้ มีก ารเปลี่ ยนแปลง เพราะผัง เมือ งรวมจัง หวัด เริ่ ม
ดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ.2547 และเมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัด
จะทําใหก ฎหมายวา ดวย การควบคุม อาคาร กฎหมายวา ดวยการขุดดิ นและถมดิน มีผ ลใชบัง คั บ
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด
ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด ตาก ครอบคลุ ม พื้นที่ ทั้ง จัง หวัด การวางผัง ไดกํ าหนดรูป แบบการใช
ประโยชนที่ดินของจังหวัดตากในอนาคตเปน 3 เขตหลักๆ คือ เขตสงวน เขตอนุรักษ และเขตพัฒนา
โดยแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินในอนาคต กําหนดการใชประโยชนที่ดินไว 7 ประเภท ดังนี้
1. เขตสีชมพู
ที่ดินประเภทชุมชน
2. เขตสีมวง
ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา
3. เขตสีเขียว
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
4. เขตสีเขียวมีกรอบ
ที่ดินประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม
และเสนทแยงสีขาว
5. เขตสีเขียวมีกรอบ
ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เสนทแยงสีน้ําตาล
6. เขตสีเขียวออน
ที่ดินประเภทที่โ ล ง เพื่อ นันทนาการและการรั ก ษาคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอม
7. เขตสีเขียวออนและ
ที่ดินประเภทอนุรักษปาไม
มีเสนทแยงสีขาว
การวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด ผลจากการใชบังคับกฎกระทรวง ผังเมืองรวมจังหวัดที่
ประกาศบังคับใชและที่กําลังจะประกาศบังคับใช อาจมีปญหาในการใชบังคับ และการปฏิบัติใหเปนไป
ตามผัง เพื่อเปนการแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสามารถดําเนินการได 2
วิธี กับผังเมืองรวมจังหวัดที่ยังไมไดประกาศใชบังคับ คือ
1. เสนอรางกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัด ที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงมากตามกระบวนการ
ตอไป เมื่อประกาศใชบังคับเปนกฎกระทรวงแลวปรับปรุงทันที
2. นํ าร างกฎกระทรวงผั ง เมือ งรวมจัง หวัด ที่เ มื่อ ประกาศออกมาแลวจะเกิดปญ หามาก
ใหจังหวัดพิจารณาทบทวนปรับปรุงตามขั้นตอนวางผังใหมทั้งหมด
คณะที่ป รึ ก ษาผั งเมื อ งรวมจัง หวัดตาก มีมติที่ป ระชุมไดพิจารณาเลือกวิธีที่ 2 คือ นําราง
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดตาก นํากลับมาพิจารณาทบทวนปรับปรุงตามขั้นตอนการวางผังใหม
โดยขอใหองคการบริหารสวนจังหวัดตากรวมกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง เพื่อดําเนินการทบทวน
ขั้นตอนดังกลาว
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5.4 สถานีขนสงผูโดยสารองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
สถานีขนสง ผูโ ดยสารองคก ารบริห ารสวนจัง หวัดตาก ตั้ง อยูเ ลขที่ 305 ถนนจรดวิถีถอ ง
ตําบลน้ํารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก ในเนื้อที่ประมาณ 7 ไร เริ่มเปดดําเนินการตั้งแตวันที่ 9 มกราคม
2521 มีการปรับปรุงซอมแซมสภาพอาคาร ชานชาลา และลานจอดรถมาอยางตอเนื่อง ครั้งลาสุดไดรับ
จั ด สรรเงิ น นอกงบประมาณค า บริ ก ารสถานี ข นส ง ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2549 จํ า นวน
9,560,000 บาท ปรับปรุงอาคาร ชานชาลา และลานจอดรถเกือบทั้งหมด เริ่มกอสรางปรับปรุงตั้งแต
วันที่ 19 มกราคม 2549 การกอสรางแลวเสร็จ และเปดใชงานอีกครั้ง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549
ไดรับถายโอนจากสํานักงานขนสงจังหวัดตาก กรมการขนสงทางบก เมื่ อวันที่ 26 กันยายน 2550
มีเนื้อที่ถายโอน 7-0-86 ไร และสิ่งปลูกสราง ทะเบียนเลขที่ 43 (บางสวน) ที่ทําการของสถานีขนสง
ผูโดยสารองคการบริหารสวนจังหวัดตากเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ดานหนา 2 ชั้น ดานหลังชั้นเดียว
เนื้อที่ปลูกสราง 1,100 ตารางเมตร กวาง 20 เมตร ยาว 55 เมตร โดยถายโอนภารกิจ ดังนี้
1. สถานีขนสงผูโดยสารที่กรมการขนสงทางบกดําเนินการ
2. การบริหารจัดการสถานีขนสงผูโดยสาร จํานวน 15 ภารกิจ ตามหลักเกณฑและมาตรฐาน
พรอมวิธีดําเนินการตามกรมการขนสงทางบก ดังนี้
(2.1) การบริหารชองจอดรถรับสงผูโดยสารของรถโดยสารประจําทาง
(2.2) การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ
(2.3) การจัดพื้นทีจ่ ําหนายตั๋วโดยสาร
(2.4) จัดระบบการจราจรภายในสถานี
(2.5) การรักษาความสะอาดภายในสถานี
(2.6) การรักษาความปลอดภัย
(2.7) การประชาสัมพันธและบริการขอมูลการเดินทาง
(2.8) การควบคุม ดูแล การติดตัง้ ปายโฆษณาในบริเวณสถานี
(2.9) การจัดใหมบี ริการหองสุขา
(2.10) การจัดใหมบี ริการจําหนายสินคา เบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม
(2.11) การจัดใหมบี ริการฝากของ
(2.12) การจัดใหมบี ริการรถรับจาง
(2.13) การจัดใหมบี ริการรถเข็นสัมภาระ
(2.14) การเก็บเงินคาบริการสถานีขนสง
(2.15) การจัดหา ดูแล ซอมแซม บํารุงรักษาอาคาร สถานที่ และวัสดุอปุ กรณ
3. ถายโอนทรัพยสิน ไดแก ที่ดิน และสิ่งปลูกสราง ครุภัณฑและวัสดุสํานักงาน ที่ใชในกิจการ
สถานีขนสง
4. ถายโอนบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในสถานีขนสง ไดแก ลูกจางชั่วคราว จํานวน 6 คน
5. ภาระผูกพันที่กรมการขนสงทางบกกระทําไวกับบุคคลภายนอก
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5.5 เครื่องจักรกลองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ตารางที่ 22 แสดงเครื่องจักรกลองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 101 รายการ
ลําดับที่

ชนิดเครื่องจักรกล

ลําดับที่

ชนิดเครื่องจักรกล

1

รถขุดไฮดรอลิคโคมัติสุ ทะเบียน ต-0796 ตาก

26

รถบดลอเหล็ก โบแม็ก ทะเบียน ถข 46 ตาก

2

รถขุดไฮดรอลิคโคมัติสุ ทะเบียน ตค11 ตาก

27

รถบดลอเหล็ก โบแม็ก ทะเบียน ถข 51 ตาก

3

รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 454 ตาก

28

รถบดลอเหล็ก โบแม็ก ทะเบียน ถข 52 ตาก

4

รถขุดไฮดรอลิควอลโว ทะเบียน ตค 292 ตาก

29

รถบดลอเหล็ก โบแม็ก ทะเบียน ถข 62 ตาก

5

รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 453 ตาก

30

รถบดลอเหล็ก 3 ตัน ทะเบียน ถข 60 ตาก

6

รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 455 ตาก

31

รถบดลอเหล็ก 3 ตัน ทะเบียน ถข 61 ตาก

7

รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 782 ตาก

32

รถบรรทุกน้ําอีซูซุ ทะเบียน 80-5667 ตาก

8

รถขุดไฮดรอลิควอลโว ทะเบียน ตค 783 ตาก

33

รถบรรทุกน้ํานิสสัน ทะเบียน 80-5394 ตาก

9

รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 784 ตาก

34

รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80 - 5393 ตาก

10

รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 785 ตาก

35

รถบรรทุกน้ํา อีซูซุ ขนาดบรรจุ 12000 ลิตร ทะเบียน 80-6405

11

รถขุดไฮดรอลิค โคมัติสุ ทะเบียน ตค 1451 ตาก

36

รถบรรทุกน้ํา อีซูซุ ขนาดบรรจุ 12000 ลิตร ทะเบียน 80-6406

12

รถขุดไฮดรอลิค ฮุนได ทะเบียน ตค 4281 ตาก

37

รถบรรทุกน้ําอีซูซุ ทะเบียน 80 - 6954 ตาก

13

รถเกรดเดอรมิตซูบิชิ ทะเบียน ต-0741 ตาก

38

รถบรรทุกน้ําอีซูซุ ทะเบียน 80 - 6955 ตาก

14

รถเกรดเดอรโคมัติสุทะเบียน ตค 85

39

รถบรรทุกน้ําอีซูซุ ทะเบียน 80 - 7556 ตาก

15

รถเกรดเดอรวอลโวทะเบียน ตค 293

40

รถบรรทุกกระบะติดเครนอีซูซุ ทะเบียน 80-4676 ตาก

16

รถเกรดเดอร โคมัติสุทะเบียน ตค 781

41

รถบรรทุกเททาย 10 ลอ ทะเบียน 80-7559 ตาก

17

รถเกรดเดอร โคมัติสุ ทะเบียน ตค 786

42

รถบรรทุกเททาย 10 ลอ ทะเบียน 80-7560 ตาก

18

รถเกรดเดอร โคมัติสุ ทะเบียน ตค 1452 ตาก

43

รถบรรทุก 10 ลอ ทายลาด อีซูซุ ทะเบียน 80 – 7558 ตาก

19

รถเกรดเดอร จอนเดียร ทะเบียน ตค 3027 ตาก

44

รถบรรทุก 10 ลอ ทายลาด อีซูซุ ทะเบียน 80 – 7557 ตาก

20

รถแทรกเตอรแคตเตอรฟนลาร ทะเบียน 11-01

45

รถเทเลอรฮีโน ทะเบียน 80-4678-9 ตาก

21

รถแทรกเตอรโคมัติสุ D60A รหัส 019-004

46

รถเทเลอรนิสสัน ทะเบียน 80-5396 ตาก

22

รถแทรกเตอรโคมัติสุ ตค 778

47

รถบรรทุก 10 ลอ ทายลาด อีซูซุ ทะเบียน 80-6309 ตาก

23

รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80 - 6963 ตาก

48

รถตักลอยางฟูรุกาวาทะเบียน ต-0740 ตาก

24

รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80 - 6964 ตาก

49

รถบรรทุกเททายมิตซูบิชิ ทะเบียน 80-4680 ตาก

25

รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80 - 6965 ตาก

50

รถบรรทุกเททายมิตซูบิชิ ทะเบียน 80-4681 ตาก
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ตารางที่ 22 แสดงเครื่องจักรกลองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 101 รายการ (ตอ)
ลําดับที่

ชนิดเครื่องจักรกล

ลําดับที่

ชนิดเครื่องจักรกล

51

รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80 - 6966 ตาก

77

รถฟารมแทรกเตอรนิวฮอลแลนด ทะเบียน ตค 779 ตาก

52

รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80 - 6967 ตาก

78

รถบรรทุกเททายนิสสันทะเบียน 80-5395 ตาก

53

รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80 - 6968 ตาก

79

รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80-5964 ตาก

54

รถบดลอเหล็กสตารวอสท ทะเบียน ถข 3 ตาก

80

รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80-5965 ตาก

55

รถบดลอเหล็กอินเกอรสโรแลนด ทะเบียน ถข 26 ตาก

81

รถฟารมแทรกเตอรนิวฮอลแลนด ทะเบียน ตค 780 ตาก

56

รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80-5966 ตาก

82

รถปคอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียน กข 8778 ตาก

57

รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80-5967 ตาก

83

รถปคอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียน กข.7415 ตาก

58

รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80-6308 ตาก

84

รถปคอัพ 4 ประตู นิสสัน ทะเบียน กข.2836 ตาก

59

รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80-6310 ตาก

85

รถปคอัพ ตอนเดียว โตโยตา ทะเบียน บต.3170 ตาก

60

รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80-6950 ตาก

86

รถแวน โตโยตา ทะเบียน กง.2012 ตาก

61

รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80-6951 ตาก

87

รถปคอัพ โตโยตา CAB ทะเบียน บฉ - 5035 ตาก

62

รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80-6952 ตาก

88

รถปคอัพ 4 ประตู เชพโลเหล็ก ทะเบียน กข 2403 ตาก

63

รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80-6953 ตาก

89

รถปคอัพ ตอนเดียว นิสสัน ทะเบียน นข 1936 ตาก

64

รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80 - 6961 ตาก

90

รถปคอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียน กค 3900 ตาก

65

รถบรรทุกเททาย อีซูซุ ทะเบียน 80 - 6962 ตาก

91

รถปคอั๊พ 4 ประตู เชพโลเหล็ก ทะเบียน กค 5916 ตาก

66

รถบรรทุกกระบะติดเครน อีซูซุ 80-5963

92

รถปคอัพ 4 ประตู ฟอรด ทะเบียน กข 4107 ตาก

67

รถบรรทุกกระบะอีซูซุ ทะเบียน 40-0121 ตาก

93

รถปคอัพ 4 ประตู ฟอรด ทะเบียน กข 4108 ตาก

68

รถบรรทุกกระบะนิสสัน ทะเบียน 80-5392 ตาก

94

รถปคอัพ 4 ประตู ฟอรด ทะเบียน กข 4109 ตาก

69

รถซอมบํารุงผิวจราจรนิสสัน ทะเบียน 5บ-8448 ตาก

95

รถปคอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียน บธ 8544 ตาก

70

รถฟารมแทรกเตอรนิวฮอลแลนด ทะเบียน ตค 294 ตาก

96

รถปคอัพโตโยตา แวน ทะเบียน กข 3056 ตาก

71

รถฟารมแทรกเตอรนิวฮอลแลนด ทะเบียน ตค 479 ตาก

97

รถปคอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียน กข 66 ตาก

72

รถฟารมแทรกเตอร ฟารมแมก ทะเบียน ตค 3002 ตาก

98

รถปคอัพกูชีพกูภัย อีซูซุ ทะเบียน บท 5885 ตาก

73

รถฟารมแทรกเตอร ฟารมแมก ทะเบียน ตค 3003 ตาก

99

รถตูโดยสาร โตโยตา ทะเบียน กจ 1600 ตาก

74

รถปคอัพ 4 ประตู ฟอรด ทะเบียน กจ 3240 ตาก

100

รถตูโดยสาร โตโยตา ทะเบียน กจ 1598 ตาก

75

รถปคอัพ นิสัน CAB ทะเบียน บธ 9107 ตาก

101

รถปคอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียน กฉ 242 ตาก

76

รถปคอัพ 4 ประตู อีซูซุ ทะเบียน กฉ 252 ตาก

ที่มา : สํานักการชางองคการบริหารสวนจังหวัด, มิถุนายน 2562
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก

สวนที่ 1

5.6 การกีฬา
1) สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
สนามกี ฬาองค ก ารบริ ห ารสวนจัง หวัดตาก ไดรับ โอนจากศูนยก ารกีฬาแหง ประเทศไทย
จังหวัดตาก ซึ่งตั้งอยูบนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่ประมาณ 104-2-33 ไร มีสถานที่สําหรับใชเลนกีฬาและ
ออกกําลังกาย สนามกีฬาที่อยูในสนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประกอบดวย
1.1 สนามฟุตบอล 1 ลู – ลาน ลูกรัง และอัฒจรรย กระถางคบเพลิง
1.2 โรงพละศึกษา 1,000 ที่นั่ง
1.3 สระวายน้ํา 50 เมตร
1.4 สนามกีฬากลางแจง
1.5 สนามฟุตบอล 2
1.6 อาคารออกกําลังกายและเสริมสรางกลามเนื้อ
1.7 สนามกีฬาเปตอง
1.8 สนามกีฬาเทนนิส
1.9 สนามกีฬาวูดบอล
1.10 ลานเครื่องออกกําลังกายกลางแจง
2) ขอมูลสนามกีฬาที่สามารถใชในการแขงขันกีฬาแตละประเภท
ตารางที่ 23 แสดงขอมูลสนามกีฬาที่สามารถรองรับการแขงขันกีฬาแตละประเภท
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประเภทกีฬา
บาสเกตบอล
วายน้ํา
เปตอง
กรีฑา
ฟุตบอลชาย,หญิง
ฟุตซอลชาย,หญิง
ตะกรอ
จักรยานประเภทลู
แฮนดบอล
เรือพาย
มวยปล้าํ
ยูโด
ตะกรอลอดหวง

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน

สถานที่แขงขันกีฬาแตละชนิด
โรงพละ 1,000 ที่นั่ง
สระวายน้ํา อบจ.ตาก
สนามกีฬาเปตอง อบจ.ตาก
สนามกีฬากลาง
สนามกีฬากลาง, สนาม ทม.ตาก
สนามกีฬากลาง
โรงพละศึกษา ทม.ตาก
สนามกีฬา ทม.ตาก
สนามบาสฯ ทม.ตาก (ริมปง)
หนองหลวง
รร.ชัยชนะวิทย
รร.ชัยชนะวิทย
สนามตะกรอลอดหวง (ทม.ตาก)

หนวยงาน/อําเภอ
อบจ.ตาก อ.เมือง
อบจ.ตาก อ.เมือง
อบจ.ตาก อ.เมือง
อบจ.ตาก อ.เมือง
อบจ.ตาก, ทม.ตาก อ.เมือง
อบจ.ตาก, ทม.ตาก อ.เมือง
ทม.ตาก อ.เมือง
ทม.ตาก อ.เมือง
ทม.ตาก อ.เมือง
อ.เมือง
ทม.ตาก อ.เมือง
ทม.ตาก อ.เมือง
ทม.ตาก อ.เมือง
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สวนที่ 1

ตารางที่ 23 แสดงขอมูลสนามกีฬาตางหนวยงานที่สามารถรองรับการแขงขันได (ตอ)
ลําดับที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ประเภทกีฬา
เพาะกาย
หมากลอม
จักรยานเสือภูเขา
วอลเลยบอลชายหาด
ลีสาศ
วอลเลยบอล
กาบัดดี้
เทควันโด
วูซู
ซอฟทบอล
แบดมินตัน
เทนนิส
รักบี้ฟุตบอล
มวยสากลสมัครเลน
มวยไทย
เทเบิลเทนนิส
กอลฟ

สถานที่แขงขันกีฬาแตละชนิด
หอกิตติคุณ
ม.เทคโนฯ ลานนาตาก
บานชะลาด ต.ปามะมวง
หาดทรายทอง/สนามกีฬา อบจ.ตาก
หอประชุม รร.ผดุงปญญา
หอประชุม รร.ผดุงปญญา
หอประชุม รร.ผดุงปญญา
โรงพละศึกษา รร.ตากพิทยาคม
โรงพละศึกษา รร.ตากพิทยาคม
สนามกีฬา รร.ตากพิทยาคม
โรงยิม ทม.ตาก
สนามเทนนิส ทม.แมสอด
สนาม รร.สรรพวิทยาคม
โรงพละศึกษา รร.สรรพวิทยาคม
สนาม รร.สรรพวิทยาคม
สนาม รร.สรรพวิทยาคม
สนามกอลฟเขื่อนภูมิพล

หนวยงาน/อําเภอ
ทม.ตาก อ.เมือง
อ.เมือง
อบต.ปามะมวง อ.เมือง
อบต.ปามะมวง / อบจ.ตาก อ.เมือง

อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
อ.เมือง
ทม.ตาก อ.เมือง
ทม.ตาก อ.เมือง
อ.แมสอด
อ.แมสอด
อ.แมสอด
อ.แมสอด
อ.สามเงา
อ.สามเงา

ที่มา : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดตาก, มิถุนายน 2562

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
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สวนที่ 1

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 รายได และรายจาย ครัวเรือนเฉลี่ย ของจังหวัดตาก
1) รายไดครัวเรือนเฉลี่ย ของจังหวัดตาก
รายได บุ ค คลเฉลี่ ย ของจั ง หวั ด ตาก ในป พ.ศ. 2561 เท า กั บ 66,618.10 บาท/ป
รายละเอียดดังตารางที่ 24
ตารางที่ 24 รายไดบุคคลเฉลี่ย ป พ.ศ. 2561 ของจังหวัดตาก
พื้นที่

รายไดบุคคลเฉลี่ย (บาท/ป)

เมืองตาก

76,399.23

บานตาก

72,665.45

สามเงา

64,406.72

แมระมาด

52,278.48

ทาสองยาง

76,142.90

แมสอด

69,304.81

พบพระ

71,326.86

อุมผาง

61,638.65

วังเจา

55,399.81

เฉลี่ยทั้งสิ้น

66,618.10

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, (ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2561)

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
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2) รายจายครัวเรือนเฉลี่ย ของจังหวัดตาก
รายจายครัวเรือนเฉลี่ยของจังหวัดตาก ในป พ.ศ. 2561 เทากับ 115,285.20 บาท/ป ซึ่ง
แหลงรายจายมาจากตนทุนการผลิต เทากับ 28,850.11 บาท/ป อุปโภคบริโภคที่จําเปน เทากับ
56,295.71 บาท/ป อุปโภคบริโภคที่ไมจําเปน เทากับ 17,725.75 บาท/ป และชําระหนี้ เทากับ
12,413.63 บาท/ป รายละเอียด ดังตารางที่ 25
ตารางที่ 25 รายจายครัวเรือนเฉลี่ย ป พ.ศ. 2561ของจังหวัดตาก
แหลงรายจายครัวเรือนเฉลี่ย(บาท/ป)
พื้นที่

จํานวน
ครัวเรือน

จํานวนคน

ตนทุนการ
ผลิต

อุปโภค

อุปโภค

บริโภค

บริโภค

ที่จําเปน

ที่ไมจําเปน

ชําระ
หนี้สนิ

รายจาย

รายจาย

ครัวเรือน

บุคคล

เฉลี่ย

เฉลี่ย

(บาท/ป)

(บาท/ป)

เมืองตาก

23,412

65,826

19,755.48

70,600.58

17,571.60

17,505.23

125,432.89

45,610.08

บานตาก

10,507

30,531

21,543.58

71,388.38

21,445.57

13,755.57

128,133.10

44,095.98

สามเงา

8,693

22,092

30,798.12

79,153.94

14,700.66

8,358.11

133,010.83

52,388.55

แมระมาด

13,073

32,844

17,679.43

27,899.09

8,205.85

3,669.48

57,453.86

22,868.54

ทาสองยาง

14,130

36,593

32,435.60

54,880.24

18,486.21

3,105.49

108,907.54

42,053.50

แมสอด

27,811

75,632

27,117.87

60,196.08

23,675.81

10,281.64

121,271.40

44,593.28

พบพระ

11,303

32,633

53,403.48

40,406.22

14,173.64

22,582.61

130,565.94

45,223.76

อุมผาง

5,844

18,396

45,494.57

34,986.22

9,348.89

26,463.53

116,293.01

36,943.70

วังเจา

6,498

18,137

35,238.13

40,090.49

22,058.87

13,957.46

111,344.96

39,891.91

121,271

332,684

28,850.11

56,295.71

17,725.75

12,413.63

115,285.20

42,024.12

ทุกพื้นที่

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, (ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2561)
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6.2 การเกษตร
ดานการเกษตร พบวา พื้นที่การเกษตรของจังหวัดตากในปการผลิต พ.ศ.2560 เพาะปลูก
ขาวโพดเลี้ยงสัตวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.77 ของพื้นที่การเกษตรที่ปลูกพืชที่สําคัญ และมีมูลคา
สูงสุดเทากับ 1,808.08 ลานบาท โดยพืชที่มีการเพาะปลูกรองลงมา ไดแก ขาวนาป มันสําปะหลัง
โรงงาน ข าวนาปรัง และออ ยโรงงาน ตามลํ าดับ รายละเอียดมูล คาพื ชการผลิต พื้น ที่เ พาะปลู ก
เนื้อที่เก็บเกี่ยว และปริมาณผลผลิต ป พ.ศ. 2560 ตามตารางที่ 26
ตารางที่ 26 ผลผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญของจังหวัดตาก
มูลคาการผลิต

พื้นที่เพาะปลูก

เนื้อที่เก็บเกี่ยว

ปริมาณผลผลิต

(ลานบาท)

(ไร)

(ไร)

(ตัน)

ขาวโพดเลี้ยงสัตว

1,808.08

481,407.83

481,407.83

325,520.20

2

ขาวนาป

1,317.36

288,227.96

288,227.96

152,806.18

3

มันสําปะหลัง
โรงงาน

730.89

134,433.00

134,433.00

461,294.09

4

ขาวนาปรัง

33.98

9,730.00

9,730.00

5,346.30

5

ออยโรงงาน

679.75

51,379.00

51,379.00

591,087.95

6

ลําไย

259.87

18,394.00

18,394.00

11,756.75

7

พริกขี้หนูสวน

511.93

17,532.00

17,532.00

14,368.07

8

ถั่วเหลือง

69.31

17,266.50

17,266.50

4,352.15

9

ถั่วเหลืองผิวมัน

42.29

12,146.29

12,146.29

2,018.61

10

กลวยน้ําวา

85.46

5,962.50

5,962.50

9,443.85

11

กลวยไข

341.99

5,029.00

5,029.00

23,166.90

12

มะมวง

53.49

3,815.00

3,815.00

3,481.66

13

กุหลาบตัดดอก

522.88

3,034.00

3,034.00

16,559.85

14

ผักกาดขาวปลี

76.79

2,506.00

2,506.00

8,925.57

15

กลวยหอม

42.01

903.71

903.71

3,926.62

รวม

6,576.09

1,051,766.79

1,051,766.79

1,634,054.73

อันดับ

ชนิดพืช

1

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดตาก, ธันวาคม 2560
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6.3 การประมง
การประมงจังหวัดตาก เปนการประมงน้ําจืดตามแหลงน้ําธรรมชาติ เชน แมน้ําปง แมน้ําวัง
และอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล รวมทั้งแหลงน้ําที่สรางขึ้นเอง
ตารางที่ 27 ขอมูลดานประมงจังหวัดตาก

อําเภอ

จํานวน
เกษตรกร

พื้นที่

แบงตามประเภทการเลี้ยง
บอเลี้ยงสัตวน้ํา
เกษตรกร จํานวน
พื้นที่
เกษตรกร

เมืองตาก
บานตาก
สามเงา
แมระมาด
ทาสองยาง
แมสอด
พบพระ
อุมผาง
วังเจา

(ราย)
2,380
898
1,104
524
5
1,149
208
51
549

(ไร)
1,345
569
1,525
392
4
814
97
29
583

(ราย)
2,366
887
1,104
524
5
1,147
208
51
527

(บอ)
2,614
1,323
1,549
638
9
1,328
217
59
1,125

(ไร)
1,340.17
568.66
1,524.80
397.66
4.20
812.68
96.70
28.87
579.10

(ราย)
14
11
22

(กระชัง)
150
95
212

(ไร)
4.62
0.57
3.64

รวม

6,868

5,357

6,819

8,862

5,347

47

457

8.83

กระชัง
จํานวน

พื้นที่

ฟารมที่ผาน
การรับรองมาตรฐาน
GAP
Safety
Level
(ราย)
(ราย)
5
72
8
38
64
6
141
156
13

ที่มา : สํานักงานประมงจังหวัดตาก, มกราคม 2562
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6.4 การปศุสัตว
การเลี้ยงสัตวในจังหวัดตากสวนใหญเลี้ยงไวใชงานและเพื่อบริโภคภายในจังหวัด การเลี้ยงใน
เชิงพาณิชยยังนอยไมแพรหลายนัก สัตวเลี้ยงที่ใชในการบริโภคบางสวนตองนําเขาจากจังหวัดใกลเคียง
สัตวที่นิยมเลี้ยงกันมากไดแก ไก โคเนื้อ สุกร เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเอื้ออํานวย
ตารางที่ 28 ขอมูลดานปศุสัตวของจังหวัดตาก
เกษตรกร
อําเภอ

พท.ปลูกหญา

ผูเลี้ยงสัตว พืชอาหารสัตว

ไก

โคเนือ้

สุกร

เปด

กระบือ

แพะ

สัตวอนื่ ๆ

เมืองตาก

(ราย)
8,847

(ไร)
18,508

(ตัว)
439,197

(ตัว)
66,154

(ตัว)
67,896

(ตัว)
2,677

(ตัว)
260

(ตัว)
326

(ตัว)
19,118

บานตาก

1,980

3,505

99,464

29,925

3,977

805

75

35

2,198

สามเงา

2,785

1,543

119,666

20,681

481

242

216

252

5,558

แมระมาด

2,033

2

43,374

7,106

5,036

1,338

1,276

646

2,070

ทาสองยาง

2,351

150

60,375

5,268

6,519

5,660

3,210

3,317

7,607

แมสอด

6,119

-

127,385

13,263

8,969

6,713

1,434

3,930

8,599

พบพระ

4,270

-

124,019

9,679

12,636

5,583

533

1,198

6,323

อุมผาง

1055

13

14,699

5,789

3,341

1,099

3,716

354

2,133

วังเจา

853

232

33,821

2,348

2,893

2,985

55

77

3,455

รวม

30,293

29,953

1,061,977 160,213 111,748 27,102 10,775 10,135 57,061

ที่มา : สํานักงานปศุสัตวจงั หวัดตาก, มกราคม 2562
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6.5 การทองเที่ยว
จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ ในป 2561 มีจํานวน 2,221,890 คน เพิ่มขึ้น
จากปกอนที่มีนักทองเที่ยวจํานวน 2,121,938 คน คิดเปนรอยละ 4.71 เนื่องจากจังหวัดตากมีแหลง
ทองเที่ยวที่หลากหลายและเปนจุดเชื่อมโยง AEC อีกทั้งหนวยงานในจังหวัดตากทั้งภาครัฐและเอกชนได
มีการประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวทราบถึง ขอมูลการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง ในป 2561 มีขอมูล
นักทองเที่ยวมาทองเที่ยวลงแพเขื่อนภูมิพลเปนจํานวนมาก และตามแหลงทองเที่ยวตางๆ วัดพระบรม
ธาตุบานตาก ตลาดริมเมย และตามอุทยานแหงชาติก็ไดรับความนิยมเปนอยางมาก เชนกัน
ที่มา : กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, มีนาคม 2562
6.6 การอุตสาหกรรม
จังหวัดตาก มีโรงงานอุตสาหกรรม ณ ป พ.ศ. 2561 จํานวน ทั้งหมด 738 แหง เพิ่มขึ้นจาก
ป 2560 จํานวน 46 แหง เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 543 ลานบาท และจํานวนคนงานเพิ่มขึ้น 1,907 คน
ดังตารางที่ 29
ตารางที่ 29 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดตาก
รายการ

ป พ.ศ. 2559

ป พ.ศ. 2560

ป พ.ศ. 2561

จํานวนโรงงาน (แหง)

669

692

738

จํานวนเงินลงทุน (ลานบาท)

19,851.23

19,590.71

20,183.730

จํานวนคนงาน (คน)

50,425

49,800

51,707

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, มกราคม 2562
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6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
1) การคาชายแดน
จังหวัดตากมีจุดผานแดนถาวร และมีชองทางอนุมัติทําการคา 1 ชองทางคือ จุดผานแดน
ถาวรแมส อด – เมีย วดี ตํ าบลท าสายลวด อํ าเภอแมส อด จัง หวัดตาก มีตลาดการคาที่สํ าคัญ คื อ
ตลาดริมเมย นอกจากนี้มีคลังสินคาชั่วคราวซึ่งไดรับอนุญาตจากดานศุลกากรจํานวน 14 คลัง ตั้งอยูที่
บานหวยมวง บานวัง ตะเคียน และบานทาอาจ ตําบลทาสายลวด อําเภอแมส อด จํานวน 13 คลัง
และบานวังผา ตําบลแมจะเรา อําเภอแมระมาด จํานวน 1 คลัง ดังตารางที่ 30
ตารางที่ 30 มูลคาสินคาสงออกและนําเขาของจังหวัดตาก ระหวางปงบประมาณ 2559 – 2562
ปงบประมาณ / มูลคาสินคา (หนวย : ลานบาท)
เดือน

มูลคาสินคาสงออก

มูลคาสินคานําเขา

2559

2560

2561

2562

2559

2560

2561

2562

ตุลาคม

7,343.68

6,743.69

5,750.65

5,591.85

231.418

337.787

410.119

475.527

พฤศจิกายน

6,335.32

6,721.48

6,175.36

5,718.13

195.497

383.658

557.888

464.97

ธันวาคม

6,793.15

7,757.64

6,378.39

5,787.89

388.257

511.841

436.588

449.15

มกราคม

6,310.05

6,429.14

5,911.62

5,500.39

444.316

422.808

540.936

443.391

กุมภาพันธ

6,302.47

7,166.14

6,008.00

5,457.10

374.617

416.941

568.876

540.597

มีนาคม

7,607.80

7,493.66

7,469.23

7,434.52

459.057

444.255

604.483

600.934

เมษายน

5,550.02

6,805.46

5,787.87

5,302.12

265.325

361.359

389.962

429.932

พฤษภาคม

7,288.12

6,181.06

7,166.84

372.458

624.446

752.63

มิถุนายน

6,848.51

6,124.13

6,476.43

315.597

467.692

571.822

กรกฎาคม

6,655.99

5,502.68

5,157.64

382.212

403.119

423.443

สิงหาคม

6,202.84

5,866.56

5,294.19

374.055

449.997

546.112

กันยายน

6,389.17

6,480.27

5,695.46

376.316

477.809

686.365

รวม

79,627.11 79,271.91 73,271.68

4,179.13 5,301.71 6,487.23

ที่มา : ดานศุลกากรแมสอด, เมษายน 2562
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2) กลุมผูผลิต ผูประกอบการ ผลิตภัณฑชุมชน OTOP
จังหวัดตากไดดําเนินการลงทะเบียนผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP ป พ.ศ.2557 มีผูผลิต/
ผูประกอบการ OTOP เขารวมลงทะเบียนฯ ประกอบดวย กลุมผูผลิตชุมชน 209 ราย ผูผลิตชุมชน
ที่เปนเจาของรายเดียว 177 ราย และ SMEs 4 ราย รวม 390 ราย แยกเปนรายอําเภอ
ตารางที่ 31 แสดงผลการลงทะเบียน ผูผลิต ผูประกอบ ผลิตภัณฑชุมชน OTOP จังหวัดตาก
อําเภอ

กลุมผูผลิตชุมชน

ผูผลิตชุมชนที่เปน
เจาของรายเดียว

SMEs

รวมทั้งสิ้น

เมืองตาก

23

50

1

74

บานตาก

29

15

1

45

สามเงา

13

10

0

23

แมระมาด

42

5

0

47

ทาสองยาง

29

4

0

33

แมสอด

24

58

1

83

พบพระ

16

29

1

46

อุมผาง

19

2

0

21

วังเจา

14

4

0

18

รวมทั้งสิ้น

209

177

4

390

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, 2559 (รายงานขอมูลผูผ ลิต ผูป ระกอบการ OTOP ป ๒๕๕๗)
ตารางที่ 32 สุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑไทยของจังหวัดตาก (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

ผา เครื่องแตงกาย

9

46

24

2

0

81

ของใช ของตกแตง ของที่ระลึก

1

4

12

23

3

43

สมุนไพรที่ไมใชอาหาร

1

0

2

0

0

3

รวม

16

62

45

32

5

160

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, 2559
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ตารางที่ 33 จํานวนสินคา OTOP ตามประเภทผลิตภัณฑจังหวัดตาก (แยกประเภทผลิตภัณฑ)
ประเภท/จํานวนผลิตภัณฑ
อําเภอ

อาหาร

เครื่องดื่ม

ผา/
เครื่องแตง
กาย

ของใช/

สมุนไพร

ของตกแตง/

ที่ไมใช

ของที่ระลึก

อาหาร

รวม

เมืองตาก

97

4

35

73

11

220

บานตาก

28

2

5

27

0

62

สามเงา

35

11

5

8

13

72

แมระมาด

22

6

13

42

4

87

ทาสองยาง

4

2

14

12

3

35

แมสอด

13

2

237

17

9

278

พบพระ

21

4

38

52

2

117

อุมผาง

11

13

13

17

2

56

วังเจา

9

0

8

7

7

31

รวมทั้งสิ้น

204

44

368

255

51

958

ที่มา : สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, 2559 (รายงานขอมูลผูผ ลิต ผูป ระกอบการ OTOP ป ๒๕๕๗)
6.8 แรงงาน
ตารางที่ 34 แสดงอัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัดตาก
รายการ

หวงไตรมาส / ป พ.ศ.
4/2560

1/2561

2/2561

3/2561

4/2561

กําลังแรงงานในจังหวัด

259,125

251,425

247,571

256,999

260,963

ประชากรที่มีอายุ 15 ปขึ้นไปในจังหวัด

389,561

389,472

389,416

389,355

389,196

66.51

64.55

63.57

66.00

67.05

อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานของจังหวัด

ที่มา : สํานักงานแรงงานจังหวัดตาก, มกราคม 2562
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ตารางที่ 35 อัตราการจางงานจังหวัดใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัดตาก
รายการ

หวงไตรมาส / ป พ.ศ.
4/2560

1/2561

2/2561

3/2561

4/2561

จํานวนผูทํางานในภาคเกษตรของจังหวัด

116,268

121,285

109,912

128,468

129,490

จํานวนผูทํางานนอกภาคเกษตรของจังหวัด

141,474

125,312

134,763

138,115

129,422

จํานวนผูมีงานทําในจังหวัด

257,741

246,597

244,675

256,177

258,912

อัตราการมีงานทําในภาคเกษตรของจังหวัด

45.11

49.18

44.92

50.14

50.01

อัตราการมีงานทํานอกภาคเกษตรของจังหวัด

54.89

50.82

55.08

53.91

49.99

ที่มา : สํานักงานแรงงานจังหวัดตาก, มกราคม 2562
ตารางที่ 36 อัตราการจางงงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัดตาก
รายการ
ผูมีงานทําในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ
จังหวัด
จํานวนผูมีงานทําในจังหวัด
อัตราการมีงานทําในอุตสาหกรรมการผลิตของ
จังหวัด

หวงไตรมาส / ป พ.ศ.
4/2560

1/2561

2/2561

3/2561

4/2561

24,322

16,936

23,192

21,512

22,907

257,741

246,597

244,675

256,177

258,912

17.19

13.52

9.48

11.9

17.70

ที่มา : สํานักงานแรงงานจังหวัดตาก, มกราคม 2562
ตารางที่ 37 อัตราการวางงานจังหวัดตาก
รายการ
ผูวางงานจังหวัด
กําลังแรงงานในจังหวัด
อัตราการวางงานในจังหวัด

หวงไตรมาส / ป พ.ศ.
4/2560

1/2561

2/2561

3/2561

4/2561

1,384

752

799

822

1,556

259,125

251,425

247,571

256,999

260,963

0.53

0.30

0.32

1.26

0.60

ที่มา : สํานักงานแรงงานจังหวัดตาก, มกราคม 2562
แรงงานตางดาวที่ไดรั บ อนุญ าตทํางานคงเหลือ อยูในประเทศไทย จัง หวัดตาก เมื่อ วัน ที่
31 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 10,847 คน
ที่มา : กรมการจัดหางาน, มกราคม 2562
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชากรสวนใหญของจังหวัดตากนับถือศาสนาพุทธ จํานวน 320,900 คน คิดเปนรอยละ
96.46 รองลงมาคือ ศาสนาคริสต จํานวน 11,265 คน คิดเปนรอยละ 3.39 ศาสนาอิสลาม จํานวน
447 คน คิดเปนรอยละ 0.14 และศาสนาอื่นๆ (ซิกส ฮินดู และอื่นๆ) จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ
0.01
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดตาก, มกราคม 2562
7.2 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
จังหวัดตาก มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และการละเลนพื้นเมือ งที่สําคัญที่นิยม
ปฏิบัติสืบทอดกันมาแตโบราณจนถึงปจจุบัน แยกเปนรายอําเภอ ดังตารางที่ 38
ตารางที่ 38 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญของจังหวัดตาก
อําเภอ
เมืองตาก

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญ
ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง, ประเพณีงานตากสินมหาราชานุสรณ
และกาชาดจังหวัดตาก, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีสงกรานต, ประเพณีแหเทียนพรรษา
และถวายผาอาบน้ําฝน, ประเพณีตานกวยสลาก, ประเพณีกินวอ, ประเพณีปใหมมง/มูเซอ/ลีซอ
ประเพณีวันสงกรานต “ถนนขาวแคบ”หาดทรายทอง, ประเพณีทําบุญตักบาตร
(ขาวสารอาหารแหง) วันขึ้นปใหม

บานตาก

ประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9, ประเพณีกินฮาว, ประเพณีลอยกระทงและแขงเรือพายพื้นบาน,
ประเพณีสงกรานต, ประเพณีแหเทียนพรรษาและถวายผาอาบน้ําฝน, ประเพณีตานกวยสลาก,
ประเพณีปใหมมง,พิธีบวงสรวงพอขุนรามคําแหงมหาราช

สามเงา

ประเพณีขึ้นธาตุเดือน 5, ประเพณีขึ้นธาตุแกงสรอย, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีเพ็งเดือนยี่
จี่ขาวหลาม, ประเพณีสงกรานต, ประเพณีแขงบั้งไฟ (บานสองแคว, บานแมระวาน
ตําบลยกกระบัตร), ประเพณีแหเทียนพรรษาและถวายผาอาบน้ําฝน, ประเพณีตานกวยสลาก,
ประเพณีขึ้นธาตุเดือนแปดเปง, พิธีบูชาน้ํา

วังเจา

ประเพณีสงกรานต, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีแหเทียนพรรษาและถวายผาอาบน้ําฝน,
ประเพณีบุญบั้งไฟ, ประเพณีปใหมมง
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ตารางที่ 38 วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญของจังหวัดตาก (ตอ)
อําเภอ
แมสอด

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญ
ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีสงกรานตแมสอด – เมียวดี, ประเพณีงานบวงสรวงเจาพอพะวอ,
ประเพณีแลอุปะตะกา (ตักบาตรถวายขาวพระพุทธ), ประเพณีแหเทียนพรรษาและถวายผาอาบ
น้ําฝน, ประเพณีตานกวยสลาก, ประเพณีขึ้นธาตุดอยดินจี่, ประเพณีขึ้นธาตุผาแดง, ประเพณีถือ
ศีลอดวันเมาลิด, ประเพณีปอยสางลอง (บวชลูกแกว) , ประเพณีปใหมมง, ประเพณีปใหมมูเซอ,
ประเพณีสรงน้ําธาตุ,งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชนเผา

แมระมาด

ประเพณีสงกรานต, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีตานกวยสลาก, ประเพณีแหเทียนพรรษาและ
ถวายผาอาบน้ําฝน, ประเพณีสืบชะตา,ประเพณีปใหมกะเหรี่ยง,ประเพณีขึ้นธาตุ ประเพณีแหไม
ค้ําสะหรี และสืบชะตาหลวง,ประเพณีตานตอด, ประเพณีกี้จือลาขุ

พบพระ

ประเพณีสงกรานต, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีแหเทียนพรรษาและถวายผาอาบน้ําฝน,
ประเพณีเพ็งเดือนยี่จี่ขาวหลาม, ประเพณีตานกวยสลาก, ประเพณีปใหมมง, ประเพณีปใหมลีซอ
,ประเพณีปใหมปากะญอ,ประเพณีปใหมเยา,งานวันเกษตรพบพระ

ทาสองยาง ประเพณีสงกรานต, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีแหเทียนพรรษาและถวายผาอาบน้ําฝน,
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุหวยลึก, ประเพณีปใหมกะเหรี่ยง, ประเพณีเที่ยวถ้ําแมอุสุ,
ประเพณีถือศีลลาขุ (กี้จือลาขุ)
อุมผาง

ประเพณีสงกรานต, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีแหเทียนพรรษาและถวายผาอาบน้ําฝน,
ประเพณีแผนดินดอยลอยฟา, ประเพณีผูกขอมือถือศีลลาขุ, ประเพณีปใหมกะเหรี่ยง,
ประเพณีถือศีลลาขุ(กี้จือลาขุ) ,งานแผนดินดอยลอยฟา

ที่มา : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก, 2559
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8. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8.1 น้ํา
จัง หวั ด ตากมี ลุ ม น้ํ าหลั ก ครอบคลุ ม 5 ลุ ม น้ํา ได แก ลุ ม น้ํา วั ง ลุม น้ํ าป ง ลุ ม น้ํ าสาละวิ น
ลุมน้ําแมกลอง และลุมน้ํายม ดังนี้
1) ลุมน้ําวัง
เป นลุ ม น้ํ าที่ เ ริ่ ม จากตอนใต อําเภอพาน จัง หวัดเชียงราย ครอบคลุมพื้นที่จัง หวัดลําปาง
และจังหวัดตาก รวมพื้นที่ลุมน้ํา 10,793.57 ตารางกิโลเมตร ความยาว 460 กิโลเมตร
2) ลุมน้ําปง
เปนลุมน้ําที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ตาก กําแพงเพชร และนครสวรรค รวม
พื้นที่ลุมน้ํา 34,856 ตารางกิโลเมตร ความยาว 740 กิโลเมตร
3) ลุมน้ําสาละวิน
เปนลุมน้ําที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม รวมพื้นที่
ลุมน้ําที่อยูในประเทศไทย 19,105.33 ตารางกิโลเมตร
4) ลุมน้ําแมกลอง
เปนลุมน้ําที่มีตนน้ําลําธารอยูในจังหวัดตาก เขตอําเภออุมผาง
5) ลุมน้ํายม
เปนลุมน้ําที่อยูในทองที่จังหวัดสุโขทัย มีลุมน้ําสาขาบางสวนอยูในเขตจังหวัดตาก คือ ลุมน้ํา
แมรําพัน พื้นที่สวนใหญอยูในจังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดตากบางสวนของตําบลโปงแดง
และตําบลวังประจบ อําเภอเมือง จังหวัดตาก

ที่มา : โครงการชลประทานจังหวัดตาก, 30 พฤษภาคม 2559
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
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8.2 ปาไม
ปาไม โ ดยส วนใหญ ของจัง หวัดตากมีความหนาแนนในบริเ วณที่เ ปนพื้นที่สูง โดยในพื้นที่
ดานตะวันตกของจังหวัดมีบางสวนที่เปนพื้นที่สูง ซึ่งคิดเปนรอยละ 72.05 พื้นที่ไมใชปาคิดเปนรอยละ
27.95 สังคมพืชโดยสวนใหญมีทั้งปาผลัดใบและปาไมผลัดใบ โดยเปนปาผลัดใบที่มีสภาพปาสมบูรณ
ประมาณ และเปนปาไมผลัดใบสมบูรณ ในบริเวณอําเภอทาสองยาง อําเภอพบพระ และอําเภอแมสอด
มีลักษณะสังคมของพืชเปนปาดิบแลงปกคลุมเปนบริเวณกวาง ซึ่งปาดิบแลง (Dry Evergreen) เปนสังคม
พืชที่ปรากฏอยูในพื้นที่ที่มีลักษณะเปนพื้นที่สูง โดยในสวนของบางบริเวณจะมีพันธุไมในสังคมพืชของ
ปาเบญจพรรณอยูบางเล็กนอย ซึ่งปาเบญจพรรณหรือปาผสมผลัดใบ (Mixed Deciduous Forest)
เปนสังคมพืชที่ปกคลุมพื้นที่ลุมน้ําหลากหลายมากที่สุด มีทั้งปาเบญจพรรณที่มีไมสัก ปาเบญจพรรณ
ที่ไมมีไมสัก บางแหงมีไมไผขึ้นปะปนหนาแนนโดยเฉพาะไผชนิด ไผซางนวล พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ
ทองที่จังหวัดตาก มีจํานวน 7,567,768 ไรปาไมในจังหวัดตากเปนปาไมที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ
เปนอยางมากพื้นที่ปาไมครอบคลุมบริเวณกวารอยละ 70 ของพื้นที่จังหวัด และหนาแนนในพื้นที่
ทางดานตะวันตกมีไมมีคาอยูหลายชนิด เชน ไมสัก ไมเต็งรัง ไมมะคา ไมตะแบก และไมตะเคียน
ตลอดจนไมเบญจพรรณอื่นๆ แตปาไมอันมีคาเหลานี้ไดลดปริมาณลงเรื่อยๆ เนือ่ งจากการตัดไมทาํ ลายปา
ที่มา : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตาก, 30 มีนาคม 2559
8.3 ปาชุมชน
จังหวัดตาก (สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 4 (ตาก) ปาไมจังหวัดตาก) ไดสงเสริมการจัดตั้ง
ปาชุมชนในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ และพื้นที่สาธารณะ ตั้งแตป พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2562 จํานวน
ทั้งสิ้นประมาณ 205 หมูบาน และมีโครงการทั้งหมด 180 แหง โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อ สงเสริมให
ชุมชนมีสวนรวมกับภาครัฐในการอนุรักษ การฟนฟู และพัฒนาปาไม สรางความเขาใจใหแกชุมชนใน
การอนุรักษ การใชประโยชนจากปา โดยปาชุมชนที่จัดตั้งขึ้น ประชาชนสามารถใชประโยชนจากผลผลิต
ของปาได เชน สมุนไพร ของปา เพื่อประโยชนในการดํารงชีวิต และสามารถใชผลผลิตที่มีการพัฒนา
แปรรูปเพื่อสรางรายไดใหแกชุมชน โดยชุมชนตองมีสวนรวมในการวางแผน การปฏิบัติ การรับผิดชอบ
และการติดตามประเมินผลในการดําเนินงานดานปาชุมชน
ที่มา : กรมปาไม, 2562
8.4 ภูเขา
ลักษณะธรณีวิทยาของจังหวัดตาก พื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดเปนทิวเขาสูง เกิดเปนแนวยาว
กระจายตัวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนทิศทางเดียวกับรอยเลื่อนแมเมย - วังเจา และเปนรอยเลื่อน
มีพลังงานใหหินพื้นที่ผุพังเปนดินหนา พื้นที่ทิวเขาสูง ประกอบดวยหินแปร หินอัคนี และหินตะกอน
หินแปรสวนใหญประกอบดวยหินไนส หินอัคนีสวนใหญเปนหินแกรนิต ซึ่งกระจายครอบคลุม พื้นที่
สวนใหญทางตอนเหนือของจังหวัด หินภูเขาไฟและหินตะกอนเจือเศษหินภูเขาไฟพบในพื้นที่อําเภอวังเจา
และทางตอนเหนือสวนที่ติดตอกับจังหวัดลําปางและสุโขทัย นอกจากนี้ยังพบหินไนสและหินแกรนิต
บริเวณตอนเหนือฝากตะวันตกของทิวเขาสูง ทั้งในเขตอําเภอทาสองยาง และอําเภอแมระมาด พบหิน
ตะกอนชนิดหินทราย ดินดาน และหินปูน ครอบคลุมพื้นที่ภูเขาสูงดานตะวันตก ตั้งแตอําเภอทาสองยาง
ตอเนื่องไปทางใตจรดอําเภออุมผาง
ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดตาก, 2554
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
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ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป( (2561 - 2580)
โดยที่ รัฐ ธรรมนู ญ แหงราชอาณาจั ก รไทย มาตรา ๖๕ กํา หนดใหรั ฐ พึ ง จั ด ใหมี
ยุทธศาสตร(ชาติเป,นเป-าหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเป,นกรอบใน
การจัดทําแผนตางๆใหสอดคลองและบูร ณาการกันเพื่อใหเกิดเป,นพลังผลักดันรวมกันไปสูเป-าหมาย
ดังกลาว โดยใหเป,นไปตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตร(ชาติ และตอมาไดมีการตรา
พระราชบัญ ญัติการจั ด ทํา ยุท ธศาสตร( ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี ผ ลบั งคั บใชเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร(ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตร(
ชาติ กํ า หนดวิ ธี ก ารการมี ส วนรวมของประชาชนในการจั ดทํ า รางยุ ท ธศาสตร( ช าติ ในการติ ด ตาม
การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ งกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุ ก
ภาคสวนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตร(ชาติ
เพื่อใหเป,นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตร(ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร(ชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร(ชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะ
อันประกอบดวย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร(ชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร(
ชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร(ชาติดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย( คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร(ชาติดานการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร(ชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป,นมิตรตอสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร(ชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น การจั ด ทํ า รางยุ ท ธศาสตร( ช าติ ใ หเป, น ไป
ตามหลักเกณฑ( วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟCงความคิดเห็นของประชาชน
และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของอยางกวางขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตร(ชาติ
ตามที่กฎหมายกําหนดแลว
ยุ ท ธศาสตร( ช าติ ๒๐ ปE (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป, น ยุ ทธศาสตร( ช าติ ฉ บั บ แรกของ
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนํา ไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน(“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป,นประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
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สถานการณ แนวโน2ม วิสัยทัศน และเป5าหมายในการพัฒนาประเทศ
๑. บทนํา
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑
เป,นตนมาไดสงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับ
เป,นประเทศในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนสงผลใหประเทศไทยหลุดพนจากการเป,นประเทศยากจนและในดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทย
มีขอไดเปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตามประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่สําคัญ
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปE ๒๕๖๐ ที่รอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพ
เมื่อเทียบกับ รอยละ ๖.๐ ตอปEในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัว
ของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ(เศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟRSนตัวไดเต็มที่โครงสรางเศรษฐกิจ
ไทยที่ ยั งไมสามารถขั บเคลื่ อนดวยนวัต กรรมไดอยางเต็ มประสิ ทธิภ าพภาคบริ ก าร และภาคเกษตร
มีประสิทธิภาพการผลิตในระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเขามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบ
กับแรงงานไทยยังมีปCญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเป,นปCจจัยทาทาย
สําคัญตอการพัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข
โครงสรางพื้นฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคมอื่นๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น
แตยังคงมีปCญหาเรื่องคุณภาพการใหบริการที่มีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพื้นที่ ซึ่งเป,นหนึ่งในสาเหตุ
หลักที่ทําใหประเทศไทยยังคงมีปCญหาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ขณะที่ปCญหาดานความยากจนยังคง
เป,นประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นและแกปCญหาความ
เหลื่อมล้ําอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ(ระยะยาวในการฟRSนฟู การใช และการรักษาทรัพยากร
อยางบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผานมายังขาดความชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศยังมีปCญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว
ทั้งนี้ ปCญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและ
ปCญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิดความ
เขมแข็ง ลดความขัดแยงทางความคิดและอุดมการณ(ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไมเสมอ
ภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปCญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจน
สงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเป,นศูนย(รวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี
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ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มีสัดสวนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จะเป,นปCจจัยเสี่ยงสําคัญที่จะทําใหการ
พัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ มีความทาทายมากขึ้น ทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผูสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซึ่งจะเป,น
ประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อนประเทศไปสูการเป,นประเทศพัฒนาแลว
๒. ป:จจัยและแนวโน2มที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ
แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงที่ตั้งที่สามารถเป,นศูนย(กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค
และเป,นประตูสูเอเชีย แตการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ ทําใหปCญหาดาน
เขตแดนกับประเทศเพื่อนบานยังคงเป,นความทาทายดานความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทย
ยังคงตองใหความสําคัญกับปCญหาดานความมั่นคงอื่นๆ ที่มีความซับซอน ละเอียดออน และมีความ
เชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป,นประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐ
กับประชาชนและระหวางประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติที่จะ
นําไปสูการแกปC ญหาความขัดแยงระหวางกลุ มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตางกั น
อยางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอํานาจ ที่อาจกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายขั้วอํานาจ หรือเกิดการยายขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค(กรที่ไมใชรัฐ อาทิ องค(การ
ระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกําหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ(และมาตรฐานสากลตางๆ ทั้งในดานความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุม
เศรษฐกิจและการเปUดเสรีในภูมิภาคที่นําไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดาน
อาชญากรรมขามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปCญหายาเสพติด การคามนุษย( และการลักลอบ
เขาเมือง
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน(และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร(
และเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปCญญาประดิษฐ( อินเทอร(เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห(ขอมูลขนาดใหญ หุนยนต(และโดรน เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยาง
กาวกระโดดเหลานี้ คาดวาจะเป,นปCจจัยสนับสนุนหลักที่ชวยทําใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมี
แนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งขึ้น แนวโนมสําคัญที่จําเป,นตองมีการติดตามอยางใกลชิด
อาทิ การรวมกลุมทางการคาและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแขงขันที่คาดวาจะ
รุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและบริการที่ตอบโจทย(รูปแบบชีวิต
ใหมๆ
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นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเป,นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปE ๒๕๗๔
จะกอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสวนเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ(วาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ประชากรในประเทศไทยจะมีชวงอายุที่แตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผล
ตอทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการ
นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป,นความทาทายสําคัญใน
ระยะตอไป
ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความตองการ
แรงงานตางชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจํานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปCจจัยดานการเปUดเสรีในภูมิภาค
และความกาวหนาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคลื่อนยายแรงงานและ
การยายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป,นปCจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออก
ประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียน
หรือทํางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การยายถิ่นสวนใหญมีวัตถุประสงค(เพื่อแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป,นไปไดที่ประเทศไทยจะยังคงเป,นประเทศผูรับของประชากรจากประเทศ
เพื่อนบานขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถิ่นไปยังประเทศที่มี
ระดับการพัฒนาที่ดีกวา อาจทําใหการแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทําใหเกิดความเสี่ยง
ตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรง
มากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิต
และทรัพย(สิน ระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเป,น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ(ตอเนื่องกับ
ความมั่นคงดานอาหารและน้ํา ขณะที่ระบบนิเวศตางๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเป,นไปได
คอนขางสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความตองการของมนุษย(ไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อม
โทรมของระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวที่แตละประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน ทําใหการเป,น
สังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับ
ความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกรวมถึงการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหารมีแนวโนมที่จะมีความสําคัญ
เพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและขอตกลงดานสิ่งแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดขึ้น โดยกรอบการ
พัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆ ที่สําคัญ เชน เป-าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความ
ตกลงปารีสจะไดรับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งขึ้น
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แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสวน
ของการจางงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเสี่ยงดานอื่นๆ ที่ซับซอนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร( รูปแบบการกอสงครามที่ใช
เทคโนโลยีเป,นเครื่องมือ การเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร
องค(ความรู เทคโนโลยีและสินคาและบริการ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็ว
และคาดการณ(ไดยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมที่จะสงผลใหการเฝ-าระวังดานการ
สาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากขึ้น อาจนําไปสูปCญหาความเหลื่อมล้ําที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ได หากไมมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป-องกันและรองรับผลกระทบตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่
จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งหากการเขาถึงเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐาน และองค(ความรู
สมัยใหมมีระดับความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรตางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวั ต กรรมดั งกลาวจะสงผลตอทั้ ง การจางงานและอาชีพ ที่จ ะมีรูป แบบและลักษณะงานที่เปลี่ย นไป
มีความตองการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปCจจุบันและ
บางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ตองการทักษะระดับต่ํา กอใหเกิดความ
เสี่ยงตอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะที่ทันกับยุค
สมัยที่ เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวั ตน(ที่จ ะทํา ใหเกิดการพัฒนาขยายความเป,นเมือง วิถี ชีวิตที่
เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น
ซึ่งปCจจัยทั้งหมดดังกลาวจะสงผลใหปCญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซอน
มากยิ่งขึ้น
จากปCจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ตางๆ ขางตน เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมที่จ ะ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการ
พัฒนาประเทศอยางมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจําเป,นตองมียุทธศาสตร(การพัฒนาที่ครอบคลุม
ทุก มิติ แ ละทุกดานการพัฒนาที่เกี่ย วของ มีความรวมมื อในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ
ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาที่เป,นการดําเนินงานอยางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความ
เกี่ยวของซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจําเป,นตองมีทรัพยากรมนุษย(ที่มีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ
และทักษะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ สามารถรูเทาทันและปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตได
อยางมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สรางรายได ทามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ(และกติกาใหมๆ และ
มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจําเป,นตองมีการพัฒนาระบบ
และปCจจัยสงเสริมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไปพรอมกัน ทั้งในสวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนา
ทักษะฝEมือที่สอดคลองกันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสราง
พื้นฐาน รวมทั้งการใหความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป,นเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบาย
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ไทยแลนด( ๔.๐ สงผลใหเกิดการสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและ
ภาคบริการ กระจายผลประโยชน(จากการพัฒนา ลดปCญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสูการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน
นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงาน
และอาหาร การรั กษาไวซึ่ง ความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริม การดํา เนิ นชี วิ ตและธุ ร กิ จ
และการพัฒนาและขยายความเป,นเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่องที่เป,นมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมี
ขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ(ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส( กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธ(การพัฒนาที่สามารถอํานวย
ความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพการแขงขันที่สูงขึ้นและสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตําแหนง
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร(ของประเทศใหเกิดประโยชน(ตอการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งใหความสําคัญ
ของการรวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสราง
สัมพันธไมตรี เสริมสรางความสัมพันธ(ทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษา
ความมั่นคงของประเทศ โดยจําเป,นตองสรางความพรอมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติ
ใหเป,นไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเป,นตองเรงใหมีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมืองมีการสงเสริม
คนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเป,นศูนย(รวมจิตใจเพื่อใหเกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแยง
ภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาตางๆ จําเป,นตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและ
ลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกตางจากปCจจุบันมากขึ้น
ดังนั้น ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดลอม และปCจจัยการพัฒนาตางๆ ที่เกี่ยวของ สงผลใหประเทศไทยจําเป,นตองมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป,นเรื่องที่ตองใช
ระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสรางการขับเคลื่อนการพัฒนาใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจําเป,นตองกําหนดวิสัยทัศน(
ในระยะยาวที่ตองบรรลุ พรอมทั้งแนวยุทธศาสตร(หลักในดานตางๆ เพื่อเป,นกรอบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยางบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรุง
แกไขจุดออนและจุดดอยตางๆ อยางเป,นระบบ โดยยุทธศาสตร(ชาติจะเป,นเป-าหมายใหญในการ
ขับเคลื่อนประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอื่นๆ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร(
ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษตางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพื่อใหการพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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๓. วิสัยทัศนประเทศไทย
“ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป?นประเทศพัฒนาแล2ว ด2วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป,นคติพจน(ประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อ
สนองตอบตอผลประโยชน(แหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และยั่งยืน
ของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข
เป,นป]กแผน มีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป,นมนุษย(
ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป,นธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน(ของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกัน
อยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติ
และศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปCจเจกบุคคล
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน
ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย(
ทรงเป,นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย(มีความเขมแข็งเป,นศูนย(กลางและเป,นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชน มีร ะบบการเมืองที่มั่นคงเป,นกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและ
โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได
ที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา
มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย(สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมี
สุขไดรับผลประโยชน(จากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวนมี
คุณภาพชีวิต ตามมาตรฐานขององค(การสหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยู ในภาวะความยากจน
เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆทั้ง
ในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
ตลอดจนมี ก ารสรางฐานเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหงอนาคตเพื่ อ ใหสอดรั บ กั บ บริ บ ทการพั ฒ นาที่
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ(ทางเศรษฐกิจและ
การคาอยางแนนแฟ-นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป,นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่อใหเป,นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยัง
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มีความสมบูรณ(ในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย( ทุนทางปCญญาทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป,นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหเพิ่ มขึ้ นอยางตอเนื่อง ซึ่ง เป,นการเจริ ญ เติ บโตของเศรษฐกิ จที่ อยูบนหลั กการใช
การรักษาและการฟRSนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสราง
มลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการ
บริโภคเป,นมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเป-าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติ
มีความอุดมสมบูรณ(มากขึ้นและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความ
เอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน(สวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชน(สวนรวมอยางยั่งยืน
และใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
โดยมีเป-าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเป?นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเป,นคนดี เกง และมี
คุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป,นมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน(สวนรวม โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร(ชาติ ประกอบดวย
๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย(ของประเทศ
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ
4.๑ ยุทธศาสตรชาติด2านความมั่นคง
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒) การป-องกันและแกไขปCญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคาม
ที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ
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(๔) การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและ
นานาชาติ รวมถึงองค(กรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค(รวม
4.๒ ยุทธศาสตรชาติด2านการสร2างความสามารถในการแขงขัน
(๑) การเกษตรสรางมูลคา
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว
(๔) โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม
๔.๓ ยุทธศาสตรชาติด2านการพัฒนาและเสริมสร2างศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑
(๔) การตระหนักถึงพหุปCญญาของมนุษย(ที่หลากหลาย
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(๖) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย(
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและ
พัฒนาประเทศ
๔.๔ ยุทธศาสตรชาติด2านการสร2างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเป,นธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนย(กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี
(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา
การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
๔.๕ ยุทธศาสตรชาติด2านการสร2างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป?นมิตรกับ
สิ่งแวดล2อม
(๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
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(๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เป,นมิตรตอสภาพ
ภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
มุงเนนความเป,นเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่อง
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เป,นมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน(เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ
๔.๖ ยุทธศาสตรชาติด2านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป,นศูนย(กลาง ตอบสนองความตองการ
และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร(ชาติเป,น
เป-าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ
และทุกพื้นที่
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชน
และทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุคลากรภาครัฐเป,นคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเป,นมืออาชีพ
(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตางๆ และมีเทาที่
จําเป,น
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอ
ประชาชนโดยเสมอภาค
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทํา
ขึ้นในชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ(โลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกัน
ใกลชิดกันมากขึ้น โดยไดนอมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป,นปรัชญานาทางในการ
พัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙– ๑๑ เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทย
สามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผล
ใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน
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ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร(ชาติ ๒๐ ปE (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80)
ซึ่งเป,นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป-าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูป
ประเทศ นอกจากนั้น ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับ
กลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง
เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศน(และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร(
ของแผนฯ เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป,นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการ
เชื่อมตอกับยุทธศาสตร(ชาติ ๒๐ ปE ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร(ระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละ
ยุทธศาสตร(ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการ
สําคัญที่ตองดาเนินการใหเห็นผลเป,นรูปธรรมในชวง ๕ ปEแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร(ชาติ
เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและ
ติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกํากับใหการพัฒนาเป,นไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสู
การพัฒนาเพื่อประโยชน(สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.๑ หลักการ
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๒. การประเมินสภาพแวดล2อมการพัฒนาประเทศ
๒.๑ สถานการณ(และแนวโนมภายนอก
๒.๒ สถานการณ(และแนวโนมภายใน
๓. วัตถุประสงคและเป5าหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๓.๑. วัตถุประสงค(
๓.๒. เป-าหมายรวม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร(ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร( โดยมี ๖
ยุทธศาสตร(ตามกรอบยุทธศาสตร(ชาติ ๒๐ ปE และอีก ๔ ยุทธศาสตร(ที่เป,นปCจจัยสนับสนุน ดังนี้
๔.๑ ยุทธศาสตร(การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย(
๔.๒ ยุทธศาสตร(การสรางความเป,นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
๔.๓ ยุทธศาสตร(การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
๔.๔ ยุทธศาสตร(การเติบโตที่เป,นมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๕ ยุทธศาสตร(การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู
ความมั่งคั่ง และยั่งยืน
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๔.๖ ยุทธศาสตร(การบริหารจัดการในภาครัฐ การป-องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๔.๗ ยุทธศาสตร(การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส(
๔.๘ ยุทธศาสตร(การพัฒนาวิทยาศาสตร( เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔.๙ ยุทธศาสตร(การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๔.๑๐ ยุทธศาสตร(ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สูการปฏิบัติ
๕.๑ หลักการ
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1) แผนพัฒนาภาคเหนือ
พัฒนาภาคเหนือใหเป,นฐานเศรษฐกิจมูลคาสูง โดยการพัฒนาการทองเที่ยวและการบริการ
เชิงสรางสรรค(และยกระดับเป,นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย(และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป ควบคูกับการอนุรักษ(ทรัพยากรปwาไมใหมีความอุดมสมบูรณ(
แนวทางการพัฒนาภาคเหนือ
ทองเที่ยว พัฒนาการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจบริการตอเนื่องกับการ
ทองเที่ยวบริการสุขภาพและการศึกษาที่ไดมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ(สรางสรรค(ที่สรางมูลคาเพิ่มสูง
- พัฒนากลุมทองเที่ยวที่มีศักยภาพ กลุมทองเที่ยวอารยธรรมลานนา และกลุมชาติพันธุ( กลุม
ทองเที่ยวมรดกโลก กลุมทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ
- พัฒนายกระดับการทองเที่ยวคุณภาพกลุมเป-าหมายเฉพาะ ในจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน
และนาน
- สนับสนุนเชียงใหมใหเป,นศูนย(กลางการผลิตและธุร กิจดานอาหารและสินคาเพื่อสุขภาพ
บริการทางการแพทย(และการศึกษา และผลิตภัณฑ(สรางสรรค(
เกษตร พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพิ่มภายใตแนวคิดเกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอิน ทรีย( ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรู ปใหมีค วามหลากหลาย
สอดคลองกับความตองการของตลาด
- พัฒนาภาคเหนือตอนบนเป,นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย( ภาคเหนือตอนลางเป,นฐานการ
ผลิตเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟาร(มเกษตรอัจฉริยะ
- ยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปในพื้นที่ที่เป,นแหลงผลิตสําคัญ
- พัฒนาพื้นที่จังหวัดนครสวรรค( และกําแพงเพชรใหเป,นแหลงผลิตพลังงานทดแทน
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สังคม พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุของภาคเหนือ
ที่เร็วกวาระดับประเทศ 10 ปE
- สงเสริมการสรางรายไดและการมีงานทําของผูสูงอายุ
- พัฒนานวัตกรรมการดูแลผูสูงอายุระยะยาว
- สรางความเขมแข็งแกสถาบันครอบครัวและชุมชน
ทรัพยากรฯ ฟRSนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคืนความอุดมสมบูรณ(สรางความ
สมดุลแกระบบนิเวศ เพื่อรองรับการ
- ฟRSนฟูและอนุรักษ(ปwาตนน้ําในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
- พัฒนาการบริหารจัดการน้ําอยางเป,นระบบในลุมน้ําปUง วัง ยม และ นาน
- สนับสนุนการบริหารจัดการแกไขปCญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และจังหวัดตาก
2) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 แผน 5 ป( (พ.ศ.2561 – 2565)
วิสัยทัศน “ศูนยกลางการบริการสี่แยกอินโดจีน”
ยุทธศาสตร(ที่ 1 พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินคาเกษตรและสินคาชุมชน
ยุทธศาสตร(ที่ 2 พัฒนาเครือขายการคา การลงทุน การบริการ โครงขายคมนาคมขนสงสี่แยก
ขนสงสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน
ยุทธศาสตร(ที่ 3 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร( วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ
ยุทธศาสตร(ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3) แผนพัฒนาจังหวัดตาก (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับปรับปรุง
วิสัยทัศน “เมืองนาอยู ประตูการค2าชายแดน”
ยุทธศาสตร(ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแกไขปCญหาความยากจน
ยุทธศาสตร(ที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร(ที่ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
ยุทธศาสตร(ที่ 4 การสงเสริมการทองเที่ยว สินคา OTOP และการคาชายแดน
ยุทธศาสตร(ที่ 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบ
เรียบรอย
1.4. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนท2องถิ่นในเขตจังหวัดตาก
ยุทธศาสตร(ที่ 1 โครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตร(ที่ 2 การวางแผน สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตร(ที่ 3 สงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร(ที่ 4 การบริหารจัดการและอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตร(ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
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2. ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
2.1 วิสัยทัศน
“อบจ.ตาก เป?นศูนยกลางการพัฒนา โดยยึดหลักบริหารกิจการบ2านเมืองที่ดี
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก”
2.2 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร(ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตร(ที่ 2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร(ที่ 3 ดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย
ยุทธศาสตร(ที่ 4 ดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร(ที่ 5 ดานการบริหารจัดการและอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.3 เป5าประสงค
ยุทธศาสตร
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน

2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก

เป5าประสงค
1. มีเสนทางคนนาคมที่ไดมาตรฐาน
2. มีแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
และการเกษตรอยางเพียงพอ
3. อปท.ในจังหวัดตากเขาใจ
ผังเมืองรวม/ผังชุมชน
4. สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดตากมีมาตรฐาน
5. ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาดําเนินชีวิตและมีทักษะ
การประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
6. ประชาชนมีสขุ ภาวะดีขึ้น
7. เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ขี ึ้น และสามารถ
พึ่งตนเองได
8. นักเรียน ประชาชนไดรับการ
สงเสริมดานการศึกษาเพิ่มขึ้น
9. มีการอนุรักษ(ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศาสนา ภูมปิ Cญญาทองถิ่น คงอยูตอไป
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ยุทธศาสตร
3. ดานบริหารจัดการที่ดีการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย

4. ดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา

5. ดานบริหารจัดการและอนุรักษ(ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก

สวนที่ 2

เป5าประสงค
10. ประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาการเมืองและพัฒนาทองถิ่น
เพิ่มขึ้น ผูนําทองที่ ทองถิ่น
มีความรูเพื่อนําไปพัฒนาทองถิ่น
11. อบจ.ตาก มีการบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส
12. ประชาชนและเยาวชนหางไกล
จากยาเสพติด
13. ประชาชนไดรับการชวยเหลือ
และไดรับความรูดานการป-องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
14. นักทองเที่ยวและรายไดจาก
การทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
15. ประชาชนมีสขุ ภาพรายกาย
แข็งแรง
16. ประชาชนมีจิตสํานึกและมี
สวนรวมในการอนุรักษ( บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
17. ปริมาณขยะลดลง ของเสีย
อันตรายชุมชนมีการกําจัด
ไดถูกหลักวิชาการ
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2.4 ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน

2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

เป5าประสงค
1. มีเสนทางคนนาคมที่ไดมาตรฐาน

2. มีแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค
และการเกษตรอยางเพียงพอ
3. อปท.ในจังหวัดตากเขาใจ
ผังเมืองรวม/ผังชุมชน
4. สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดตาก
มีมาตรฐาน
5. ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาดําเนินชีวิตและมีทักษะ
การประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
6. ประชาชนมีสขุ ภาวะดีขึ้น
7. เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ
มีคุณภาพชีวิตทีด่ ขี ึ้น และสามารถ
พึ่งตนเองได
8. นักเรียน ประชาชนไดรับการ
สงเสริมดานการศึกษาเพิ่มขึ้น
9. มีการอนุรักษ(ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนา ภูมิปCญญาทองถิน่
คงอยูตอไป

ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก

ตัวชีว้ ดั
1. รอยละของถนนถายโอนที่ไดรับการพัฒนา
2. จํานวนเสนทาง/แหง
3. จํานวนระยะทาง
4. จํานวนแหลงน้ํา
5. รอยละของจํานวน อปท.ในจังหวัดตาก
ที่เขาใจเรื่องผังเมืองรวม/ผังชุมชน
6. รอยละของระดับความพึงพอใจผูมาใชบริการ
7. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

8. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ
9. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

10. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ
11. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ
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ยุทธศาสตร
3. ดานบริหารจัดการที่ดี
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบ
เรียบรอย

เป5าประสงค
10. ประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาการเมืองและพัฒนาทองถิ่น
เพิ่มขึ้น ผูนําทองที่ ทองถิ่น
มีความรูเพื่อนําไปพัฒนาทองถิ่น
11. อบจ.ตาก มีการบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส

12. ประชาชนและเยาวชนหางไกล
จากยาเสพติด
13. ประชาชนไดรับการชวยเหลือ
และไดรับความรูดานการป-องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
4. ดานสงเสริมการทองเที่ยว 14. นักทองเที่ยวและรายไดจาก
และกีฬา
การทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
15. ประชาชนมีสุขภาพรายกาย
แข็งแรง
5. ดานบริหารจัดการ
16. ประชาชนมีจิตสํานึกและมี
และอนุรักษ(ทรัพยากร
สวนรวมในการอนุรักษ( บริหาร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
17. ปริมาณขยะลดลง ของเสีย
อันตรายชุมชนมีการกําจัด
ไดถูกหลักวิชาการ

ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก

สวนที่ 2

ตัวชีว้ ดั
12. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

13. รอยละของระดับความพึงพอใจประชาชน
ที่มีตอ อบจ.ตาก
14. ผานเกณฑ(มาตรฐาน LPA
15. รอยละของโครงการที่มีการประชาสัมพันธ(
16. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ
17. รอยละของผูไดรับการชวยเหลือ
จากการรองขอ
18. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ
19. รอยละของจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
20. รอยละของรายไดจากการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
21. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ
22. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

23. รอยละของจํานวน อปท.ในจังหวัดตาก
มีสวนรวมบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน
24. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ
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2.5 คาเป5าหมาย

เป5าประสงค
1. มีเสนทางคนนาคมทีไ่ ดมาตรฐาน

2. มีแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค

ตัวชีว้ ัด
1. รอยละของถนนถายโอนที่ไดรับการพัฒนา

คาเป5าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
100% 100% 100% 100% 100%

2. จํานวนเสนทาง/แหง

11

3. จํานวนระยะทาง

500

4. จํานวนแหลงน้ํา

6

22

33

44

55

1,000 1,500 2,000 2,500
12

18

24

30

และการเกษตรอยางเพียงพอ
3. อปท.ในจังหวัดตากเขาใจ

5. รอยละของจํานวน อปท.ในจังหวัดตาก

100% 100% 100% 100% 100%

ผังเมืองรวม/ผังชุมชน

ที่เขาใจเรื่องผังเมืองรวม/ผังชุมชน

4. สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดตาก

6. รอยละของระดับความพึงพอใจผูมาใชบริการ

80%

82%

84%

96%

88%

7. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

10

20

30

40

50

6. ประชาชนมีสุขภาวะดีขึ้น

8. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

8

16

24

32

40

7. เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ

9. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

12

24

36

48

60

10. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

10

20

30

40

50

11. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

22

44

66

88

110

12. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

9

18

27

36

45

มีมาตรฐาน
5. ประชาชนนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินชีวิตและ
มีทักษะการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น

มีคุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น และสามารถ
พึ่งตนเองได
8. นักเรียน ประชาชนไดรับการ
สงเสริมดานการศึกษาเพิ่มขึ้น
9. มีการอนุรักษ(ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนา ภูมิปCญญาทองถิ่น
คงอยูตอไป
10. ประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาการเมืองและพัฒนาทองถิ่น
เพิ่มขึ้น ผูนําทองที่ ทองถิ่น
มีความรูเพื่อนําไปพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
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เป5าประสงค

ตัวชีว้ ัด

11. อบจ.ตาก มีการบริหารจัดการ

13. รอยละของระดับความพึงพอใจประชาชน

อยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส

ที่มตี อ อบจ.ตาก

12. ประชาชนและเยาวชนหางไกล

สวนที่ 2

คาเป5าหมาย
2561 2562 2563 2564 2565
80%

82%

84%

86%

88%

14. ผานเกณฑ(มาตรฐาน LPA

80%

82%

84%

86%

88%

15. รอยละของโครงการที่มีการประชาสัมพันธ(

95%

95%

95%

95%

95%

2

4

6

8

10

70%

70%

70%

70%

70%

16. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

จากยาเสพติด
13. ประชาชนไดรับการชวยเหลือ

17. รอยละของผูไดรับการชวยเหลือ

และไดรับความรูดานการป-องกัน

จากการรองขอ

และบรรเทาสาธารณภัย

18. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

5

10

15

20

25

14. นักทองเที่ยวและรายไดจาก

19. รอยละของจํานวนนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

5%

5%

5%

5%

5%

การทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

20. รอยละของรายไดจากการทองเที่ยว

5%

5%

5%

5%

5%

22. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

12

24

36

48

60

22. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

5

10

15

20

25

ที่เพิ่มขึ้น
15.ประชาชนมีสุขภาพรายกาย
แข็งแรง
16. ประชาชนมีจิตสํานึกและมี
สวนรวมในการอนุรักษ( บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
17. ปริมาณขยะลดลง ของเสีย

23. รอยละของจํานวน อปท.ในจังหวัดตาก

อันตรายชุมชนมีการกําจัด

มีสวนรวมบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน

ไดถูกหลักวิชาการ

24. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ

ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก

100% 100% 100% 100% 100%
2

4

6

8
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สวนที่ 2

2.6 กลยุทธ

ยุทธศาสตร
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน

2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก

กลยุทธ
1. สงเสริม พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซม
ถนน สะพาน ทางเทา ระบายน้ํา ระบบไฟฟ-า
สาธารณะ และติดตั้งไฟฟ-าโซลาเซลล(
2. พัฒนา ปรับปรุง และดูแลรักษาแหลงน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร
3. สนับสนุนการจัดทําปรับปรุง ผังเมืองรวม/
ผังชุมชน และงานดานวิชาการ
4. พัฒนา ปรับปรุง บริหารจัดการงาน
ดานขนสง
5. สงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการเกษตรยั่งยืน
6. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพ
การลงทุน การคาชายแดนและเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
7. สงเสริม สนับสนุน การควบคุมโรคติดตอ/
ไมติดตอ
8. สงเสริมสนับสนุนการสรางสุขภาพของ
ประชาชน
9. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เยาวชน สตรี และผูสูงอายุ
10. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทุกระบบ
11. สงเสริมสนับสนุน และทํานุบํารุงรักษา
ศาสนา วัฒนาธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปCญญาทองถิ่น

หนา 71
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ยุทธศาสตร
3. ดานบริหารจัดการที่ดีการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย

4. ดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา

5. ดานบริหารจัดการและอนุรักษ(ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก

สวนที่ 2

กลยุทธ
12. สงเสริมการมีสวนรวมดานการเมือง
การบริหาร ทุกภาคสวน
13. การพัฒนาองค(กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สูสากล
14. สงเสริมและสนับสนุนการแกไข
ปCญหายาเสพติด
15. สงเสริมการป-องกันบรรเทาสาธารณภัย
16. พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
การประชาสัมพันธ( และสิ่งอํานวยความสะดวก
นักทองเที่ยว
17. สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว
18. สงเสริมการพัฒนาสนามกีฬา และวัสดุ
อุปกรณ(กีฬาใหไดมาตรฐาน
19. สงเสริมการฝ]กอบรมฝ]กสอนกีฬา
20. สงเสริมสนับสนุนการแขงขัน
กีฬาและนันทนาการ
21. อนุรักษ( ฟRSนฟู และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยการมีสวนรวมของชุมชน
22. สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ
น้ําเสีย และการใชพลังงานทดแทน
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สวนที่ 2

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
องค(การบริหารสวนจังหวัดตาก ใหความสําคัญตอการดําเนินการแกไขปCญหาความเดือดรอน
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟRSนฟู พัฒนาการ
จั ด บริก ารสาธารณะ หรื อ โครงสรางพื้ น ฐาน ซึ่ งถื อ เป, น ภารกิ จ หลั ก ขององค( ก รปกครองสวนทองถิ่ น
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควบคูกับการพัฒนาดานสังคม
เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับชีวิตความเป,นอยูของประชาชน โดยยึดหลักการมี
สวนรวม ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับตางๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห(
สภาพปCญหา ความตองการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการพัฒนา องค(การ
บริหารสวนจังหวัดตากจึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร(การพัฒนาไว 5 ประเด็นยุทธศาสตร( ดังนี้
ยุทธศาสตร(ที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตร(ที่ 2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร(ที่ 3 ดานการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย
ยุทธศาสตร(ที่ 4 ดานสงเสริมการทองเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร(ที่ 5 ดานการบริหารจัดการและอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม

วิสัยทัศน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เป5าประสงคเชิงยุทธศาสตร
กลยุทธ
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สวนที่ 2

โครงสร2างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก พ.ศ. 2561 - 2565

ยุทธศาสตร

ดานโครงสราง
พื้นฐาน

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

ดานการบริหารจัดการ
ที่ดีการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและรักษา

ดานสงเสริม
การทองเที่ยว
และกีฬา

ความสงบเรียบรอย

ดานการบริหาร
จัดการและอนุรักษ(
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เป5าประสงค

เป-าประสงค( 1
เป-าประสงค( 2
เป-าประสงค( 3
เป-าประสงค( 4

เป-าประสงค( 5
เป-าประสงค( 6
เป-าประสงค( 7
เป-าประสงค( 8
เป-าประสงค( 9

เป-าประสงค( 10
เป-าประสงค( 11
เป-าประสงค( 12
เป-าประสงค( 13

เป-าประสงค( 14
เป-าประสงค( 15

เป-าประสงค( 16
เป-าประสงค( 17

กลยุทธ

กลยุทธ( 1
กลยุทธ( 2
กลยุทธ( 3
กลยุทธ( 4

กลยุทธ( 5
กลยุทธ( 6
กลยุทธ( 7
กลยุทธ( 8
กลยุทธ( 9
กลยุทธ( 10
กลยุทธ( 11

กลยุทธ( 12
กลยุทธ( 13
กลยุทธ( 14
กลยุทธ( 15

กลยุทธ( 16
กลยุทธ( 17
กลยุทธ( 18
กลยุทธ( 19
กลยุทธ( 20

กลยุทธ( 21
กลยุทธ( 22

เคหะและชุมชน

การศึกษา

บริหารงานทั่วไป

การศาสนา วัฒนธรรม

เคหะและชุมชน

การพาณิชย(

สรางความเขมแข็ง

การรักษาความ

และนันทนาการ

การเกษตร

ของชุมชน

สงบภายใน

แผนงาน

ผลผลิต/
โครงการ

การศาสนา วัฒนธรรม

เคหะและชุมชน

และนันทนาการ

สรางความเขมแข็ง

การเกษตร

ของชุมชน

งบกลาง

งบกลาง

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

ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
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2.9 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map)
“อบจ.ตาก เป?นศูนยกลางการพัฒนา โดยยึดหลักบริหารกิจการบ2านเมืองทีด่ ี
วิสัยทัศน
เพื่อประโยชนสุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก”

ยุทธศาสตร

ดานโครงสราง
พื้นฐาน

ดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต

ดานการบริหารจัดการ
ที่ดีการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและรักษา

ดานสงเสริม
การทองเที่ยว
และกีฬา

ความสงบเรียบรอย

เป5าประสงค

คาเป5าหมาย

กลยุทธ

แผนงาน

ดานการบริหาร
จัดการและอนุรักษ(
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เป-าประสงค( 1
เป-าประสงค( 2
เป-าประสงค( 3
เป-าประสงค( 4

เป-าประสงค( 5
เป-าประสงค( 6
เป-าประสงค( 7
เป-าประสงค( 8
เป-าประสงค( 9

เป-าประสงค( 10
เป-าประสงค( 11
เป-าประสงค( 12
เป-าประสงค( 13

เป-าประสงค( 14
เป-าประสงค( 15

เป-าประสงค( 16
เป-าประสงค( 17

คาเป-าหมาย 1
คาเป-าหมาย 2
คาเป-าหมาย 3
คาเป-าหมาย 4
คาเป-าหมาย 5
คาเป-าหมาย 6

คาเป-าหมาย 7
คาเป-าหมาย 8
คาเป-าหมาย 9
คาเป-าหมาย 10
คาเป-าหมาย 11

คาเป-าหมาย 12
คาเป-าหมาย 13
คาเป-าหมาย 14
คาเป-าหมาย 15
คาเป-าหมาย 16
คาเป-าหมาย 17
คาเป-าหมาย 18

คาเป-าหมาย 19
คาเป-าหมาย 20
คาเป-าหมาย 21

คาเป-าหมาย 22
คาเป-าหมาย 23
คาเป-าหมาย 24

กลยุทธ( 1
กลยุทธ( 2
กลยุทธ( 3
กลยุทธ( 4

กลยุทธ( 5
กลยุทธ( 6
กลยุทธ( 7
กลยุทธ( 8
กลยุทธ( 9
กลยุทธ( 10
กลยุทธ( 11

กลยุทธ( 12
กลยุทธ( 13
กลยุทธ( 14
กลยุทธ( 15

กลยุทธ( 16
กลยุทธ( 17
กลยุทธ( 18
กลยุทธ( 19
กลยุทธ( 20

กลยุทธ( 21
กลยุทธ( 22

เคหะและชุมชน

การศึกษา

บริหารงานทั่วไป

การศาสนา วัฒนธรรม

เคหะและชุมชน

การพาณิชย(

สรางความเขมแข็ง

การรักษาความ

และนันทนาการ

การเกษตร

ของชุมชน

สงบภายใน

การศาสนา วัฒนธรรม

เคหะและชุมชน

และนันทนาการ

สรางความเขมแข็ง

การเกษตร

ของชุมชน

งบกลาง

งบกลาง
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาท2องถิน่
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนท2องถิ่น
ผลจากการวิ เ คราะห( ศัก ยภาพเพื่ อประเมิน สถานการณ( ก ารพัฒ นาในปC จ จุ บั นและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตขององค(การบริหารสวนจังหวัดตาก (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength-S)
1) มีงบประมาณสามารถดําเนินการไดทุกดาน โดยปฏิบัติงานยึดกฎหมาย/ระเบียบฯ อยาง
เครงครัด
2) มีสายการบังคับบัญชา มีการกําหนดหนาที่ในการมอบหมายงานที่ชัดเจน และมีการ
ทํางานเป,นทีม
3) มีความรวมมือ และการประสานงานกับหนวยงานอื่นในการพัฒนาทองถิ่นไดเป,นอยางดี
4) นโยบายของผูบริหารองค(การบริหารสวนจังหวัดตากมีการพัฒนาทุกดาน
5) มีการนําระบบ ICT มาใชในการปฏิบัติงานและการติดตอสื่อสาร พรอมเครื่องมือ อุปกรณ(
ที่ใชงานมีความทันสมัย
6) มีเครื่องจักรกลที่ใชในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อแกไขปCญหาและความตองการของ
ประชาชน
จุดออน (Weakness-W)
1) ขาดบุคลากรตามสายงานตามภารกิจหนาที่
2) ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีหลายขั้นตอน ทําใหการปฏิบัติงานลาชาขาดประสิทธิภาพ
3) งบประมาณมีจํากัดสําหรับพื้นที่รับผิดชอบมีขนาดใหญ ทําใหการพัฒนาไมทั่วถึง
4) ฐานขอมูลเพื่อการพัฒนายังไมชัดเจน
โอกาส (Opportunity-O)
1) กฎหมายกําหนดใหเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นโดยตรงจากประชาชน
2) มีแหลงทองเที่ยว ประเพณีที่มีชื่อเสียงและเป,นเอกลักษณ(เฉพาะของจังหวัดตาก และมี
ความหลากหลายทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปCญญาทองถิ่น
3) เป,นพื้นที่ชายแดนที่เอื้อตอการจัดตั้งเป,นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อติดตอคาขาย กระจาย
สินคา และการเขาสูประชาคมอาเซียนของไทยทําใหมีโอกาสในการผลิตสินคาคุณภาพดี
เพื่อจําหนายในระดับภูมิภาค
4) มีกฎหมายและระเบียบ เปUดโอกาสใหประชาชนมีสวนในการพัฒนาทองถิ่น
5) การเมืองทองถิ่นมีความขัดแยงนอย
6) มีพื้นที่ปwาไมรองรับการทองเที่ยว
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อุปสรรค (Threat-T)
1) กฎหมาย ระเบียบ ไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนา
2) สถานการณ(ทางการเมืองของประเทศไมมั่นคง
3) พื้นที่ของจังหวัดตากบางสวนเป,นพื้นที่ชนบท หางไกล และชุมชนบนพื้นที่สูง ทําใหการ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานไมทั่วถึง
4) ภาวะโลกรอน ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน
5) กระแสโลกาภิวัตน(มีผลกระทบตอสังคมวัฒนธรรม
6) แนวทางการตรวจสอบของหนวยตรวจสอบไมชัดเจน (การใชดุลยพินิจและการตีความ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการ)
7) การจัดเก็บรายไดยังไมไดรับความรวมมือจากภาคเอกชนเทาที่ควร ไมมีแนวทางสงเสริม
การจัดเก็บรายได
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดล2อมภายนอกที่เกี่ยวข2อง
ด2านเศรษฐกิจ
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก ทําใหเกิดความผันผวนทางดานราคาพืชผลทางการเกษตร
และการแขงขันกับกลุมสมาชิกในประเทศอาเซียนมีอัตราสูงขึ้น สงผลใหมีการแขงขันดานการทองเที่ยว
ดานการผลิตภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรของประชาชนในจังหวัดตากยังมีสูงขึ้นเรื่อยๆ
ด2านสังคม
กระแสวัตถุนิยมกอใหเกิดความฟุ-งเฟ-อ ฟุwมเฟRอยเขาไปในทุกชุมชน ละเลยคุณธรรมจริยธรรม
คานิยมเปลี่ยนจากสังคมพึ่งพาตนเอง เป,นสังคมที่ขอรับความชวยเหลือ และโครงสรางของประชากรจะ
กาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ ความไมพรอมดานการศึกษาและการสรางชุมชนใหมีความแข็งแรง ซึ่งสิ่งเหลานี้
จะสงผลตอการพัฒนาสังคมใหมีความเข็มแข็งและพึ่งพาตนเองได
ด2านสิ่งแวดล2อม
การพัฒนาเศรษฐกิจทําใหเกษตรกรเนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และใชสารเคมี ประกอบกับ
นโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนพื้นที่ปwาเป,นพื้นที่ทํากิน และการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐขาดการศึกษา
ผลกระทบพื้นที่ปwา ตลอดจนเทคโนโลยีดานการพัฒนาพลังงานทดแทนมีราคาแพง ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสงผล
กระทบตอดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ด2านบริหารจัดการภาครัฐ
ความรวมมือระหวางหนวยงานยังขาดการบูรณาการในการแกไขปCญหาความตองการของ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ภาครัฐยังขาดการพัฒนาดานทักษะภาษาตางประเทศ และระบบ
ขอมูลจัดเก็บไมเป,นปCจจุบัน

ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดตาก

หนา 79

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2565) องคการบริหารส#วนจังหวัดตาก

ส#วนที่ 3

สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร$การพัฒนาและแผนงาน
ที่
1

2

ยุทธศาสตร$
ดานโครงสรางพื้นฐาน

ดานคุณภาพชีวติ

ดาน

แผนงาน

หนวยงาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ

สนับสนุน

1. ดานบริการชุมชน

1.1 แผนงานเคหะและ

สํานักการช!าง

และสังคม

และชุมชน

2. ดานการดําเนินงานอื่น

2.1 แผนงานการพาณิชย'

สํานักการช!าง

1. ดานบริการชุมชน

1.1 แผนงานการศึกษา

กองการศึกษาฯ

และสังคม

1.2 แผนงานสรางความ

กองแผนฯ

เขมแข็งของชุมชน

กองกิจการสภาฯ

1.3 แผนงานการศาสนา

กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรม และนันทนาการ

3

ดานการบริหารจัดการที่ดี

2. ดานการเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร

3. ดานการดําเนินงานอื่น

3.1 แผนงานงบกลาง

1. ดานบริหารทั่วไป

1.1 แผนงานบริหารงาน

การจัดระเบียบชุมชน/สังคม

ทั่วไป

และการรักษาความสงบ

กองแผนฯ
กองกิจการสภาฯ

กองแผนฯ
กองกิจการสภาฯ
กองการเจาหนาที่

เรียบรอย

สํานักปลัดฯ
กองคลัง
1.2 แผนงานการรักษา

สํานักการช!าง

ความสงบภายใน
2. ดานบริการชุมชนและ

2.1 แผนงานเคหะและ

สังคม

ชุมชน

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสู#การปฏิบัติ
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ที่

ยุทธศาสตร$

ดาน

แผนงาน

ส#วนที่ 3
หนวยงาน

หนวยงาน

รับผิดชอบ

สนับสนุน

2.2 แผนงานสรางความ

กองแผนฯ

เขมแข็งของชุมชน

สํานักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ

4
5

รวม

3. ดานการดําเนินงานอื่น

3.1 แผนงานงบกลาง

ดานส!งเสริมการท!องเที่ยว

1. ดานบริการชุมชนและ

1.1 แผนงานการศาสนา

และกีฬา

สังคม

วัฒนธรรม และนันทนาการ

ดานการบริหารจัดการและ

1.ดานบริการชุมชนและ

1.1 แผนงานเคหะและ

อนุรักษ'ทรัพยากรธรรมชาติ

สังคม

ชุมชน

และสิ่งแวดลอม

2.ดานการเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานการเกษตร

5

11

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสู#การปฏิบัติ

15

กองกิจการสภาฯ

กองแผนฯ
กองการศึกษาฯ
กองแผนฯ
กองแผนฯ
-

-

หนา 90

แบบ ผ. 01
2. บัญชีโครงการพัฒนาท#องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท#องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องคการบริหารส1วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ด#านโครงสร#างพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
ยุทธศาสตรที่ 2 ด#านส1งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
2.4 แผนงานการเกษตร
2.5 แผนงานงบกลาง
รวม

ป< 2561
ป< 2562
ป< 2563
รวม 5 ป<
ป< 2564
ป< 2565
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
180

230,117,081

99

259,963,000

117

396,745,488

74

213,257,900

86

175,480,000

180

230,117,081

99

259,963,000 117

396,745,488

74

213,257,900

86

175,480,000 556

11

22,389,750

9

29,050,000

10

25,870,000

9

2,400,000

9

32

17,342,000

49

21,120,000

54

22,630,000

48

19,880,000

25

18,750,300

24

22,620,000

24

17,120,000

23

7

1,274,000

6

1,530,000

6

1,300,000

1

1,000,000

1

1,000,000

1

76

60,756,050

89

75,320,000

95

1,275,563,469
1,275,563,469

48

82,109,750

48

19,880,000 231

100,852,000

15,120,000

23

15,170,000 119

88,780,300

4

950,000

5

1,050,000

28

6,104,000

100,000

1

100,000

1

100,000

5

2,300,000

67,020,000

85

38,450,000

86

2,400,000

556

38,600,000 431

280,146,050

91
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 3 ด#านการบริหารจัดการที่ดี
การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร#อย
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
3.4 แผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน
3.5 แผนงานงบกลาง
รวม
ยุทธศาสตรที่ 4 ด#านส1งเสริมการท1องเที่ยวและกีฬา
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
รวม
ยุทธศาสตรที่ 5 ด#านการบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
5.2 แผนงานการเกษตร
รวม
รวมทั้งสิ้น

ป< 2561
ป< 2562
ป< 2563
ป< 2564
ป< 2565
รวม 5 ป<
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

30
6
3
14
1
54

43,396,000 30
6,600,000 6
11,060,000 6
5,562,450 14
380,000 1
66,998,450 57

41,426,000 31
6,600,000 7
9,080,000 3
6,700,000 14
400,000 1
64,206,000 56

42,826,000 30
6,900,000 7
8,750,000 3
7,200,000 13
420,000 1
66,096,000 54

12,346,000 31
6,900,000 7
4,750,000 3
7,200,000 13
460,000 1
31,656,000 55

12,122,100 152
6,900,000 33
4,750,000 18
7,200,000 68
460,000
5
31,432,100 276

152,116,100
33,900,000
38,390,000
33,862,450
2,120,000
260,388,550

25
25

13,250,000 26
13,250,000 26

39,730,000 26
39,730,000 26

15,150,000 20
15,150,000 20

10,350,000 17
10,350,000 17

35,950,000 114
35,950,000 114

114,430,000
114,430,000

2
10
12

500,000 4
4,900,000 8
5,400,000 12

900,000 4
4,220,000 8
5,120,000 12

900,000 6
3,800,000 8
4,700,000 14

1,100,000 6
3,800,000 8
4,900,000 14

1,400,000 22
3,800,000 42
5,200,000 64

4,800,000
20,520,000
25,320,000

347

376,521,581

283

444,339,000

306

549,711,488

247

298,613,900

258

286,662,100 1,441

1,955,848,069
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แบบ ผ. 02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ยุทธศาสตร์จกังารพั
หวัดฒตาก
1. การพั
นาคุณภาพชี
วิตประชาชน
ขปัญหาความยากจน
นาของ
อปท.ฒในเขตจั
งหวัดตาก
1. โครงสร้และแก้
างพื้นไฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

1 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8.00 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3,956,000 1,500,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่

ระยะทางยาว 1.620 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0001

ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ตะเคียนด้วน - บ.สบยม

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.วังเจ้า จ.ตาก

12,960 ตร.ม.

2 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

-

-

1,990,000 1,690,000

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.990 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0001

ในสภาพดี

หนา 0.20 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ตะเคียนด้วน - บ.สบยม

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.วังเจ้า จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 4,950 ตร.ม.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สานักการช่าง
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

3 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8.00 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2,000,000 จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.550 กม.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0001

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.ตะเคียนด้วน - บ.สบยม

4,400 ตร.ม.

อ.วังเจ้า จ.ตาก
4 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษา

3,929,000 2,000,000 2,000,000

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ระยะทางยาว 3.076 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ให้อยู่ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0002

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า

18,456 ตร.ม.

สานักการช่าง

ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

(อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก
5 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

-

-

-

9,137,000

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ขนาดกว้าง 6.00 ม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

และผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ในสภาพดี

ระยะทางยาว 0.800 กม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

หนา 0.20 ม.

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

สายทางที่ ตก.ถ 1-0002

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า

ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม.

สานักการช่าง

(อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

- ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ระยะทางยาว 2.500 กม.
หนา 0.05 ม.
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม.
6 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

-

-

-

-

13,000,000 จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษา

ระยะทางยาว 3.000 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0002

ให้อยู่ในสภาพดี

หนา 0.20 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

(อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก

18,000 ตร.ม.

7 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย ขนาดกว้าง 5.00 ม.

-

900,000

-

1,100,000

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 1.000 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0003

ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.ลานขวาง - บ.น้ารึม อ.เมือง จ.ตาก

สานักการช่าง

สานักการช่าง

5,000 ตร.ม.
8 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.50 ม.

3,981,000 2,000,000 3,500,000 1,500,000

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 4.778 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0004

ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบป่าแฝก

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

26,279 ตร.ม.

สานักการช่าง
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

9 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2,999,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ขนาดกว้าง 7.00 ม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

และผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ในสภาพดี

ระยะทางยาว 0.515 กม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

หนา 0.20 ม.

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

สายทางที่ ตก.ถ 1-0004

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบป่าแฝก

ไม่น้อยกว่า 3,675 ตร.ม.

อ.เมือง จ.ตาก

- ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

ขนาดกว้าง 5.50 ม.
ระยะทางยาว 0.340 กม.
หนา 0.05 ม.
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,870 ตร.ม.
10 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.760 กม.

-

-

1,916,000

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0005

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.ตลุกกลางทุ่ง - บ.พุสะแก

ไม่น้อยกว่า 4,560 ตร.ม.

อ.เมือง จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

11 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต1,991,000 9,635,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ขนาดกว้าง 5.50 ม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

และแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ในสภาพดี

ระยะทางยาว 4.300 กม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตถ.ถ 1-0006

หนา 0.05 ม.

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.บ่อไม้หว้า - บ.ตลุกกลางทุ่ง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อ.เมือง จ.ตาก

23,650 ตร.ม.
- ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

-

1,994,000

-

-

-

-

-

1,083,000

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ขนาดกว้าง 5.50 ม.
ระยะทางยาว 1.240 กม.
หนา 0.05 ม.
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
6,820 ตร.ม.
12 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.50 ม.

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.625 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตถ.ถ 1-0006

ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.บ่อไม้หว้า - บ.ตลุกกลางทุ่ง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 3,549 ตร.ม.

สานักการช่าง
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8.00 ม.
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษา

2561
(บาท)
1,980,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

2,000,000

2,000,000 จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

4,000,000

4,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ระยะทางยาว 4.240 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ให้อยู่ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0007

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ทางเข้าบ้านน้าดิบ

33,920 ตร.ม.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

(อ.เมือง - อ.บ้านตาก) จ.ตาก
14 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและเป็น

1,995,000 2,000,000 6,700,000 1,000,000

-

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ขนาดกว้าง 8.00 ม. ระยะทาง

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในสภาพดี

ยาว 3.345 กม. หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0008

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ.สระทอง - บ.สามไร่

26,760 ตร.ม.

อ.เมือง จ.ตาก

- ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต1,993,000

ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น
-

-

-

-

-

1,990,000

-

-

ขนาดกว้าง 8.00 ม. ระยะทาง
ยาว 0.450 กม. หนา 0.05 ม.
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

3,600 ตร.ม.
15 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8.00 ม.
ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.590 กม.

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0008

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.สระทอง อ.บ้านตาก - บ.สามไร่

4,720 ตร.ม.

อ.เมือง จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

16 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2,000,000 จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.500 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0008

ในสภาพดี

หนา 0.20 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.สระทอง อ.บ้านตาก - บ.สามไร่

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

3,000 ตร.ม.

17 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและเป็น

1,940,000

-

-

-

-

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ขนาดกว้าง 5.50 ม.

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

สานักการช่าง

สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในสภาพดี

ระยะทางยาว 0.800 กม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0009

หนา 0.05 ม.

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.แม่บอน - บ.ตะฝั่งสูง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อ.บ้านตาก จ.ตาก

4,400 ตร.ม.
- ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-

9,959,000

-

-

-

-

-

-

ขนาดกว้าง 5.50 ม. ระยะทาง
ยาว 4.000 กม. หนา 0.05 ม.
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

22,000 ตร.ม.
18 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.50 ม.
ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 5.000 กม.

9,998,000 2,000,000 จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0009

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.แม่บอน - บ.ตะฝั่งสูง

ไม่น้อยกว่า 27,500 ตร.ม.

อ.บ้านตาก จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล.

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 3.480 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0010

ในสภาพดี

หนา 0.05-0.20 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ยางโองน้า - บ.วังหวาย

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

(อ.บ้านตาก - อ.สามเงา) จ.ตาก

20,880 ตร.ม.

20 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

-

-

1,950,000

-

-

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.760 กม.

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0010

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.ยางโอง อ.บ้านตาก - บ.วังหวาย

ไม่น้อยกว่า 4,560 ตร.ม.

อ.สามเงา จ.ตาก
21 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

-

-

-

-

2,000,000 จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.700 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0010

ในสภาพดี

หนา 0.15 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ยางโอง อ.บ้านตาก - บ.วังหวาย

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.สามเงา จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม.

22 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8.00 ม.

2,000,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล.

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 2.880 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0011

ในสภาพดี

หนา 0.05-0.20 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.วังหวาย - บ.ยางโองน้า

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

(อ.สามเงา - อ.บ้านตาก) จ.ตาก

23,040 ตร.ม.

สานักการช่าง

สานักการช่าง

100

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

23 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8.00 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

1,973,000

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2,000,000 จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 1.140 กม.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0011

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.วังหวาย อ.สามเงา - บ.ยางโองน้า

ไม่น้อยกว่า 9,120 ตร.ม.

อ.บ้านตาก จ.ตาก
24 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8.00 ม.

2,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล.

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 1.200 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0012

ในสภาพดี

หนา 0.05-0.20 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.วังหวาย - บ้านสามเงา

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.สามเงา จ.ตาก

9,600 ตร.ม.

25 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8.00 ม.
ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษา

11,875,280

10,389,000

9,400,000

9,959,000

11,922,000 จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ระยะทางยาว 15.055 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ให้อยู่ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0013

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.ดงลาน - บ.วังหมัน

120,0440 ตร.ม.

สานักการช่าง

สานักการช่าง

อ.สามเงา จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและเป็น

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3,923,000 1,990,000 19,347,000

-

2565
(บาท)
-

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ขนาดกว้าง 5.50 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในสภาพดี

ระยะทางยาว 10.460 กม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0014

หนา 0.05 ม.

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.วังไคร้ - บ.สองแคว

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อ.สามเงา จ.ตาก

57,530 ตร.ม.
- ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-

9,936,000

-

-

-

-

-

994,000

-

-

ขนาดกว้าง 5.50 ม. ระยะทาง
ยาว 3.400 กม. หนา 0.05 ม.
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

18,700 ตร.ม.
27 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.375 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0014

ในสภาพดี

หนา 0.15 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.วังไคร้ - บ.สองแคว

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.สามเงา จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม.

28 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.50 ม.
ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 16.750 กม.

-

-

19,347,000

10,000,000 11,915,000 จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

สานักการช่าง

สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0014

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.วังไคร้ - บ.สองแคว

ไม่น้อยกว่า 92,125 ตร.ม.

อ.สามเงา จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

29 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8.00 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2,000,000

2,000,000

4,800,000

4,800,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล.

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 4.233 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0015

ในสภาพดี

หนา 0.05-0.20 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.มอเกอร์ยาง - บ.ยะพอ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก

33,864 ตร.ม.

30 ขยายผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขยายผิวจราจรกว้างข้างละ

863,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

(จานวน 2 ข้างๆ ละ 1.00 เมตร) ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ 1.00 ม ระยะทาง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0015

ยาว 0.750 กม. หนา 0.15 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.มอเกอร์ยาง - บ.ยะพอ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก

1,500 ตร.ม.

31 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

ในสภาพดี

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8.00 ม.

3,882,000 2,000,000 4,900,000 4,900,000

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 4.419 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0016

ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.เก้ารวมไทย - บ.ทรัพย์เจริญ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก

35,352 ตร.ม.

32 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8.00 ม.
ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.575 กม.

-

-

1,992,000

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0016

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.เก้ารวมไทย - บ.ทรัพย์เจริญ

ไม่น้อยกว่า 4,600 ตร.ม.

อ.พบพระ จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

33 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและเป็น

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3,917,000 9,988,000

-

-

2565
(บาท)
-

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ขนาดกว้าง 8.00 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในสภาพดี

ระยะทางยาว 4.855 กม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0017

หนา 0.05 ม.

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ้อ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อ.พบพระ จ.ตาก

38,840 ตร.ม.
- ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-

9,999,000

-

-

-

-

7,435,000

-

9,636,000

-

ขนาดกว้าง 8.00 ม. ระยะทาง
ยาว 1.980 กม. หนา 0.05 ม.
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

15,840 ตร.ม.
34 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8.00 ม.
ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 4.925 กม.

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0017

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ้อ

ไม่น้อยกว่า 39,400 ตร.ม.

อ.พบพระ จ.ตาก
35 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8.00 ม.

2,000,000

2,000,000 12,700,000

12,700,000

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล.

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 9.178 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0018

ในสภาพดี

หนา 0.05-0.20 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.คีรีน้อย - บ.ทรัพย์อนันต์

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก

73,424 ตร.ม.

สานักการช่าง

104

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

36 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.50 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล.

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 3.000 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0019

ในสภาพดี

หนา 0.05-0.20 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่กุหลวง - บ.ผารู

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก

16,500 ตร.ม.

37 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.50 ม.

-

-

-

-

2,600,000 จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 1.050 กม.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0019

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.แม่กุหลวง - บ.ผารู

5,775 ตร.ม.

อ.แม่สอด จ.ตาก
38 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8.00 ม.

3,982,000 1,987,000 1,987,000

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 2.295 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0020

ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ใหม่แม่โกนเกน - บ.ห้วยผักหละ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก

18,360 ตร.ม.

39 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

-

11,830,000

1,987,000

-

2,000,000 จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษา

ระยะทางยาว 3.850 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0021

ให้อยู่ในสภาพดี

หนา 0.20 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่กุ - บ.แม่ตาว

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก

23,100 ตร.ม.

สานักการช่าง

สานักการช่าง
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ที่

โครงการ

40 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

2565
(บาท)

9,996,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษา

ขนาดกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

และผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ให้อยู่ในสภาพดี

ยาว 1.190 กม. หนา 0.20 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0021

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.แม่กุ - บ.แม่ตาว

7,140 ตร.ม.

อ.แม่สอด จ.ตาก

- ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ขนาดกว้าง 5.90 ม. ระยะทาง
ยาว 2.800 กม. หนา 0.05 ม.
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
16,520 ตร.ม.

41 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8.00 ม.

2,000,000

2,000,000

4,000,000

4,000,000

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล.

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 3.000 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0022

ในสภาพดี

หนา 0.05-0.20 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ห้วยม่วง - บ.แม่ตาวสันโรงเรียน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก

24,000 ตร.ม.

42 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8 ม.
ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.550 กม.

-

-

-

-

2,000,000 จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

สานักการช่าง

สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0022

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.ห้วยม่วง - บ.แม่ตาวสันโรงเรียน

4,400 ตร.ม.

อ.แม่สอด จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

43 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8.00 ม.

2561
(บาท)
1,995,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

19,487,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 6.355 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0023

ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่กุใหม่ท่าซุง - บ.แม่ตาวกลาง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก

50,840 ตร.ม.

44 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8.00 ม.

-

-

16,038,000

-

11,964,000 จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 6.900 กม.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0023

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.แม่กุใหม่ท่าซุง - บ.แม่ตาวกลาง

55,200 ตร.ม.

อ.แม่สอด จ.ตาก
45 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

1,030,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.475 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0024

ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากห้วยแม่ปะ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก

2,850 ตร.ม.
- ขนาดกว้าง 8.00 ม.

11,743,000

-

-

สานักการช่าง

-

ระยะทางยาว 3.500 กม.
หนา 0.05 ม.
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

28,000 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

46 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2,000,000

2,000,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล.

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 2.092 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0025

ในสภาพดี

หนา 0.05-0.20 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.ท่าอาจ อ.แม่สอด จ.ตาก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

12,552 ตร.ม.
47 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.50 ม.

2,000,000

2,000,000

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล.

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.636 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0026

ในสภาพดี

หนา 0.05-0.20 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.วังตะเคียน อ.แม่สอด จ.ตาก

สานักการช่าง

3,498 ตร.ม.
48 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

3,977,000

-

9,990,000 9,990,000

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 7.805 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0027

ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่กึ๊ดสามท่า - บ.สันป่าไร่

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก

56,830 ตร.ม.

49 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.50 ม.

2,000,000

2,000,000

6,525,000

6,525,000

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล.

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 7.750 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0028

ในสภาพดี

หนา 0.05-0.20 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทางเข้าบ้านแม่ละเมา - บ.ปางส้าน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก

42,625 ตร.ม.

สานักการช่าง

สานักการช่าง

108

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

50 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.50 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

1,970,000

-

2565
(บาท)
-

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.900 กม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0028

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ทางเข้าบ้านแม่ละเมา - บ้านปางส้าน

ไม่น้อยกว่า 4,950 ตร.ม.

อ.แม่สอด จ.ตาก
51 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

10,000,000

2,000,000

5,800,000

5,800,000

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล.

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 5.523 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0029

ในสภาพดี

หนา 0.05-0.20 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ต้นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

33,138 ตร.ม.

52 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 7.00 ม.

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล.

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.715 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0030

ในสภาพดี

หนา 0.05-0.20 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่จะเราสองแคว - บ.สันป่าไร่

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

5,005 ตร.ม.

53 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 7.00 ม.

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล.

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 1.000 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0031

ในสภาพดี

หนา 0.05-0.20 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.สันป่าตึง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

7,000 ตร.ม.

สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

109

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

54 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 7.00 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

1,928,000

-

2565
(บาท)
-

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.625 กม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0031

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.สันป่าตึง

ไม่น้อยกว่า 4,375 ตร.ม.

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

พร้อมรางระบายน้า คสล.
ท้องกว้าง 0.30 ม. ปากกว้าง
1.50 ม. ลึก 0.60 ม.
ยาว 450 ม.

55 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและเป็น

3,939,561 21,987,000

-

-

-

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ขนาดกว้าง 7.00 ม.

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ
ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในสภาพดี

ระยะทางยาว 8.375 กม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0032

หนา 0.05 ม.

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.ทุ่ งมะขามป้อม

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

58,625 ตร.ม.
- ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สานักการช่าง

-

9,954,000

-

-

-

ขนาดกว้าง 7.00 ม.
ระยะทางยาว 2.300 กม.
หนา 0.05 ม.
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
16,100 ตร.ม.

110

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

56 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 7.00 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2,000,000

-

2565
(บาท)
-

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.625 กม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0032

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.ทุ่ งมะขามป้อม

ไม่น้อยกว่า 4,375 ตร.ม.

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

- ขนาดกว้าง 8.00 ม.

-

-

-

9,980,000 2,000,000

ระยะทางยาว 2.800 กม.
หนา 0.05 ม.
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 22,400 ตร.ม.
57 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8.00 ม.

4,000,000 11,339,000

1,800,000

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 9.275 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0033

ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ห้วยกระโหลก - บ.แม่กึ๊ดใหม่

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก

74,200 ตร.ม.

58 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

2,000,000

-

2,000,000

2,000,000

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล.

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 3.000 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0034

ในสภาพดี

หนา 0.05-0.20 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.หนองมะเกลือ - บ.ไผ่สีซอ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

15,000 ตร.ม.

สานักการช่าง

สานักการช่าง

111

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

59 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,127,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล.

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.385 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0035

ในสภาพดี

หนา 0.15 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เทศบาลเมืองตาก - ม.6 ต.วังหิน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

2,310 ตร.ม.

60 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขยายไหล่ทางข้างละ

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ 0.50 ม. ระยะทางยาว

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0035

ในสภาพดี

0.575 กม. หนา 0.15 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เทศบาลเมืองตาก - ม.6 ต.วังหิน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 575 ตร.ม.

61 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 - 11.00 ม.

-

2,000,000

-

2,011,000

324,000

2,629,000

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

2,000,000 จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษา

ระยะทางยาว 3.045 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0036

ให้อยู่ในสภาพดี

หนา 0.20 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ต.ไม้งาม

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

25,882.50 ตร.ม.

62 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย ช่วงที่ 1 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

-

-

-

9,995,000

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ - ขนาดกว้าง 7.00 ม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

และผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ในสภาพดี

ระยะทางยาว 0.953 กม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0036

หนา 0.20 ม.

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ต.ไม้งาม

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

อ.เมือง จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 6,671 ตร.ม.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

112

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

- ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ระยะทางยาว 0.038 กม.
หนา 0.20 ม. หรือรวมพื้นที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า
228 ตร.ม. พร้อมรางระบายน้า
พร้อม ท่อ คสล.
ช่วงที่ 2 ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ระยะทางยาว 0.660 กม.
หนา 0.05 ม.
พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.
รวมความยาว 180.00 ม.
และพื้นที่รอบวงเวียน
กว้าง 7.00 ม. รวมความยาว
59.66 ม. หรือรวมพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 4,557.62 ตร.ม.
63 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการ

- ขนาดกว้าง 6.00 ม.

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

สัญจร และขนส่งพืชผลทาง

ระยะทางยาว 2.428 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0037

การเกษตร ได้รับความสะดวก

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ลานขวาง - บ.เด่นมะขาม

และรวดเร็ว

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

2,448,000 2,202,000

-

-

2,000,000 จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

สานักการช่าง

14,568 ตร.ม.

113

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

64 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการ

- ขนาดกว้าง 6.00 ม.

สายทางที่ ตก.ถ 1-0038

สัญจร และขนส่งพืชผลทาง

ระยะทางยาว 2.630 กม.

บ.แม่ตาวสันแป่ - บ.ห้วยม่วง

การเกษตร ได้รับความสะดวก

หนา 0.15 ม.

อ.แม่สอด จ.ตาก

และรวดเร็ว

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

2561
(บาท)
2,000,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,178,000

2,800,000

2,622,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - ได้รับประโยชน์มีถนน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง ที่มั่นคง แข็งแรงได้มาตรฐาน
ในการใช้งาน

15,780 ตร.ม.

65 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือ คสล.

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 5.000 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0039

ในสภาพดี

หนา 0.05-0.20 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ม.4 ต.ตากตก - ต.หนองบัวเหนือ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

(อ.บ้านตาก - อ.เมืองตาก) จ.ตาก

25,000 ตร.ม.

66 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 1.000 กม.

-

-

-

-

2,500,000 จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

สานักการช่าง

สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0039

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ม.4 ต.ตากตก - ต.หนองบัวเหนือ

5,000 ตร.ม.

(อ.บ้านตาก - อ.เมืองตาก) จ.ตาก

114

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

67 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

497,000

500,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0001

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ตะเคียนด้วน - บ.สบยม

และปลอดภัย

จานวน 2 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

อ.วังเจ้า จ.ตาก
68 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

994,000

-

-

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0002

ประชาชน ได้รับความสะดวก

และติดตั้งเครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.หนองปรือ - บ.วังเจ้า

และปลอดภัย

จานวน 3 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

(อ.เมือง - อ.วังเจ้า) จ.ตาก
69 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

498,000

-

-

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0003

ประชาชน ได้รับความสะดวก

และติดตั้งเครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ลานขวาง - บ.น้ารึม

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.เมือง จ.ตาก
70 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง
สายทางที่ ตก.ถ 1-0004

ประชาชน ได้รับความสะดวก

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบป่าแฝก และปลอดภัย

500,000

-

500,000

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จานวน 2 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.เมือง จ.ตาก
71 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง 500,000

-

500,000

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตถ.ถ 1-0006

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.บ่อไม้หว้า - บ.ตลุกกลางทุ่ง

และปลอดภัย

จานวน 3 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.เมือง จ.ตาก

115

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

72 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

2561
(บาท)
498,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0007

ประชาชน ได้รับความสะดวก

และติดตั้ง เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ทางเข้าบ้านน้าดิบ

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

(อ.เมือง - อ.บ้านตาก) จ.ตาก
73 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

500,000

500,000

500,000

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0008

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.สระทอง - บ.สามไร่

และปลอดภัย

จานวน 3 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.เมือง จ.ตาก
74 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

500,000

500,000

500,000

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0009

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่บอน - บ.ตะฝั่งสูง

และปลอดภัย

จานวน 3 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.บ้านตาก จ.ตาก
75 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

994,000

498,000

499,000

500,000

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0010

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ยางโองน้า - บ.วังหวาย

และปลอดภัย

จานวน 6 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

(อ.บ้านตาก - อ.สามเงา) จ.ตาก
76 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

-

500,000

500,000

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0011

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.วังหวาย - บ.ยางโองน้า

และปลอดภัย

จานวน 3 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

(อ.สามเงา - อ.บ้านตาก) จ.ตาก

116

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

77 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
499,000

499,000

500,000

2565
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0012

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.วังหวาย - บ.สามเงา

และปลอดภัย

จานวน 5 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

อ.สามเงา จ.ตาก
78 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

989,000

498,000

499,000

500,000

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0013

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ดงลาน - บ.วังหมัน

และปลอดภัย

จานวน 6 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.สามเงา จ.ตาก
79 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

499,000

340,000

499,000

500,000

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0014

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.วังไคร้ - บ.สองแคว

และปลอดภัย

จานวน 5 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.สามเงา จ.ตาก
80 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

500,000

500,000

500,000

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0015

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.มอเกอร์ยาง - บ.ยะพอ

และปลอดภัย

จานวน 4 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.พบพระ จ.ตาก
81 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

500,000

500,000

500,000

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0016

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.เก้ารวมไทย - บ.ทรัพย์เจริญ

และปลอดภัย

จานวน 3 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.พบพระ จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

82 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

500,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0017

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ้อ

และปลอดภัย

จานวน 3 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

อ.พบพระ จ.ตาก
83 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

500,000

500,000

500,000

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0018

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.คีรีน้อย - บ.ทรัพย์อนันต์

และปลอดภัย

จานวน 3 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.พบพระ จ.ตาก
84 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

498,000

498,000

497,000

500,000

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0019

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่กุหลวง - บ.ผารู

และปลอดภัย

จานวน 4 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.แม่สอด จ.ตาก
85 ถนนปลอดภัย ติดตั้งเครื่องหมาย

- เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจร

จราจร สายทางที่ ตก.ถ 1-0020 ประชาชน ได้รับความสะดวก

498,000

404,000

-

-

-

จานวน 2 แห่ง

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สานักการช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ใหม่แม่โกนเกน - บ.ห้วยผักหละ และปลอดภัย

มากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก
86 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

-

-

300,000

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0021

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่กุ - บ.แม่ตาว

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.แม่สอด จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

87 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง
สายทางที่ ตก.ถ 1-0022

ประชาชน ได้รับความสะดวก

บ.ห้วยม่วง - บ.แม่ตาวสันโรงเรียน และปลอดภัย

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
498,000

497,000

500,000

2565
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จานวน 4 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

อ.แม่สอด จ.ตาก
88 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง
สายทางที่ ตก.ถ 1-0023

ประชาชน ได้รับความสะดวก

บ.แม่กุใหม่ท่าซุง - บ.แม่ตาวกลาง และปลอดภัย

-

300,000

-

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จานวน 2 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.แม่สอด จ.ตาก
89 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง
สายทางที่ ตก.ถ 1-0024

ประชาชน ได้รับความสะดวก

บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากห้วยแม่ปะ และปลอดภัย

500,000

-

498,000

500,000

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จานวน 3 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.แม่สอด จ.ตาก
90 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

-

498,000

-

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0025

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ท่าอาจ อ.แม่สอด จ.ตาก

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

91 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

-

498,000

-

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0026

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.วังตะเคียน อ.แม่สอด จ.ตาก

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

92 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

498,000

-

481,000

500,000

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0027

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่กึ๊ดสามท่า - บ.สันป่าไร่

และปลอดภัย

จานวน 3 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

อ.แม่สอด จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

93 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง
สายทางที่ ตก.ถ 1-0028

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ทางเข้าบ้านแม่ละเมา - บ.ปางส้าน และปลอดภัย

2561
(บาท)
996,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
498,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จานวน 3 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

อ.แม่สอด จ.ตาก
94 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

500,000

-

-

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0029

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ต้นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.แม่ระมาด จ.ตาก
95 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

-

-

-

500,000

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0030

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่จะเราสองแคว - บ.สันป่าไร่

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.แม่ระมาด จ.ตาก
96 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

500,000

-

-

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0031

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.สันป่าตึง

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.แม่ระมาด จ.ตาก
97 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง
สายทางที่ ตก.ถ 1-0032

ประชาชน ได้รับความสะดวก

บ.แม่ระมาดน้อย - บ้านทุ่งมะขามป้อมและปลอดภัย

500,000

-

-

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

120

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

98 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

500,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0033

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ห้วยกระโหลก - บ.แม่กึ๊ดใหม่

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

อ.แม่สอด จ.ตาก
99 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

-

-

-

500,000

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0034

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.หนองมะเกลือ - บ.ไผ่สีซอ

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.เมือง จ.ตาก
100 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

-

-

-

500,000

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0035

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เทศบาลเมืองตาก - ม.6 ต.วังหิน

และปลอดภัย

จานวน 2 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.เมือง จ.ตาก
101 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0036

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ต.ไม้งาม และปลอดภัย

498,000

-

500,000

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จานวน 3 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.เมือง จ.ตาก
102 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

-

-

-

500,000

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0037

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.ลานขวาง - บ.เด่นมะขาม

และปลอดภัย

จานวน 2 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

อ.เมือง จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

103 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

500,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0038

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ.แม่ตาวสันแป่ - บ.ห้วยม่วง

และปลอดภัย

จานวน 2 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

อ.แม่สอด จ.ตาก
104 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และติดตั้ง

500,000

500,000

-

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0039 ม.4

ประชาชน ได้รับความสะดวก

เครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ต.ตากตก - ต.หนองบัวเหนือ

และปลอดภัย

จานวน 3 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

(อ.บ้านตาก - อ.เมืองตาก) จ.ตาก
105 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (Solar cell)

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

และปลอดภัย

-

499,500

-

-

500,000

จานวน 2 แห่ง

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สานักการช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0003
บ.ลานขวาง - บ.น้ารึม
อ.เมือง จ.ตาก
106 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (Solar cell)

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

-

-

-

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สานักการช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0004
บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบป่าแฝก

อ.เมือง จ.ตาก

122

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

107 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (Solar cell)

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

และปลอดภัย

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
499,500

-

-

2565
(บาท)
-

จานวน 1 แห่ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0005
บ.ตลุกกลางทุ่ง - บ.พุสะแก
อ.เมือง จ.ตาก
108 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (Solar cell)

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

และปลอดภัย

-

-

-

-

500,000

จานวน 1 แห่ง

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สานักการช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0007
ทางเข้าบ้านน้าดิบ
(อ.เมือง - อ.บ้านตาก) จ.ตาก
109 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (Solar cell)

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

-

-

-

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สานักการช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0016
บ.เก้ารวมไทย - บ.ทรัพย์เจริญ
อ.พบพระ จ.ตาก

123

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

110 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (Solar cell)

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

และปลอดภัย

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
500,000

จานวน 1 แห่ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0017
บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ้อ
อ.พบพระ จ.ตาก
111 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (Solar cell)

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

และปลอดภัย

-

499,500

-

-

500,000

จานวน 2 แห่ง

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สานักการช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0018
บ.คีรีน้อย - บ.ทรัพย์อนันต์
อ.พบพระ จ.ตาก
112 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (Solar cell)

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

-

-

-

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สานักการช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0020
บ.ใหม่แม่โกนเกน - บ.ห้วยผักหละ
อ.แม่สอด จ.ตาก

124

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

113 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (Solar cell)

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

และปลอดภัย

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
500,000

จานวน 1 แห่ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0024
บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากห้วยแม่ปะ
อ.แม่สอด จ.ตาก
114 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (Solar cell)

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

และปลอดภัย

-

499,500

-

-

500,000

จานวน 2 แห่ง

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สานักการช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0029
บ.ต้นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
115 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (Solar cell)

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

และปลอดภัย

จานวน 2 แห่ง

-

499,500

-

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สานักการช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0030
บ.แม่จะเราสองแคว - บ.สันป่าไร่
อ.แม่ระมาด จ.ตาก

125

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

116 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (Solar cell)

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

และปลอดภัย

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
499,500

-

-

2565
(บาท)
500,000

จานวน 2 แห่ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0031
บ.แม่ระมาดน้อย - บ.สันป่าตึง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
117 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (Solar cell)

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

และปลอดภัย

-

-

-

-

500,000

จานวน 1 แห่ง

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สานักการช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0033
บ.ห้วยกระโหลก - บ.แม่กึ๊ดใหม่
อ.แม่สอด จ.ตาก
118 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (Solar cell)

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

และปลอดภัย

จานวน 2 แห่ง

-

499,500

-

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สานักการช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0034
บ.หนองมะเกลือ - บ.ไผ่สีซอ
อ.เมือง จ.ตาก

126

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

119 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (Solar cell)

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

และปลอดภัย

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
500,000

จานวน 1 แห่ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0037
บ.ลานขวาง - บ.เด่นมะขาม
อ.เมือง จ.ตาก
120 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (Solar cell)

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

และปลอดภัย

-

-

-

-

500,000

จานวน 1 แห่ง

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สานักการช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0038
บ.แม่ตาวสันแป่ - บ.ห้วยม่วง
อ.แม่สอด จ.ตาก
121 ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.

- เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้า

- ก่อสร้างรางระบายน้า

-

-

800,000

-

-

จานวนแห่ง - สามารถแก้ปัญหาการระบายน้า สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0018

ให้ราษฎรใช้ใน การสัญจร และ

คสล. ท้องกว้าง 0.30 เมตร

ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับความ

บ.คีรีน้อย - บ.ทรัพย์อนันต์

ขนส่ง พืชผลทางการเกษตร

ปากกว้าง 1.50 เมตร

สะดวก และมีความปลอดภัย

อ.พบพระ จ.ตาก

ได้รับความสะดวก และรวดเร็วขึ้น ลึก 0.60 ม. ยาว 725 เมตร

ในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

พร้อมวางท่อ คสล. จานวน 1 แห่ง
122 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 4.00 - 6.00 ม.

1,500,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.640 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายหน้าสานักงานประมงตาก

ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม เขตเทศบาลเมืองตาก

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

3,230 ตร.ม.

สานักการช่าง

127

แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

123 ก่อสร้างฝายน้าล้นห้วยแม่ปะแหนะ - เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ในการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างฝายน้าล้น ความสูง

2561
(บาท)
1,000,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนแห่ง - เพิ่มผลผลิตให้ประชาชนที่อยู่ สานักการช่าง

ม.8 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก เชื่อม เกษตกรรม เลี้ยงสัตว์ การประมง

1.00 ม. ความกว้าง 19.50 ม.

ในพื้นที่โครงการฯ มีน้าใช้

ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก

เป็นที่ระบายน้าในช่วงฤดูน้าป่า

ความยาว 20.25 ม.

ในการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์

ไหลหลาก ป้องกันน้าเอ่อล้นตลิ่ง

จานวน 1 แห่ง

และลดปัญหาภัยแล้ง

และลดปัญหาภัยแล้ง
124 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

พ.1 บ้านซอแม่โก ตาบลแม่จัน เชื่อม

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยทางยาว 0.180 กม.

ตาบลหนองหลวง อาเภออุ้มผาง

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

จังหวัดตาก

498,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง สานักการช่าง
ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

900 ตร.ม.
125 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

หมู่ที่ 3 ตาบลแม่กลอง เชื่อม

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยทางยาว 0.200 กม.

ตาบลโมโกร อาเภออุ้มผาง

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

จังหวัดตาก

499,300

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

1,000 ตร.ม.
126 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

บ้านนุโพ ตาบลแม่จัน เชื่อม

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.180 กม.

ตาบลหนองหลวง อาเภออุ้มผาง

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

จังหวัดตาก

500,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

900 ตร.ม.

128

แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

127 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 1 ตาบลแม่กลอง เชื่อม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ตาบลแม่จัน อาเภออุ้มผาง จังหวัดตากได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ระยะทางยาว 0.180 กม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

หนา 0.15 ม.
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
900 ตร.ม.

128 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

บ้านขุนห้วย ตาบลแม่ต้าน เชื่อม

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยทางยาว 0.200 กม.

บ้านตะโบคี หมู่ที่ 7 ตาบลแม่อุสุ

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

498,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
1,000 ตร.ม.

129 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

บ้านมอทะ หมู่ที่ 3 ตาบลแม่อุสุ เชื่อมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยทางยาว 0.250 กม.

ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยาง

หนา 0.15 ม.

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

จังหวัดตาก

498,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
1,000 ตร.ม.

130 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

บ้านป้อยาลู้ หมู่ที่ 7 ตาบลแม่ต้าน และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.200 กม.

เชื่อม บ้านลอยเคาะ หมู่ที่ 10

หนา 0.15 ม.

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

ตาบลแม่หละ อาเภอท่าสองยาง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก

1,000 ตร.ม.

500,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

129

แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

131 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

บ้านปะน้อยปู่ หมู่ที่ 5 ตาบลแม่อุสุ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.200 กม.

เชื่อม ตาบลแม่สอง อาเภอท่าสองยางได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

จังหวัดตาก

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

1,000 ตร.ม.
132 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ที่ 11 บ้านลานสาง

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

หนา 0.15 ม.

ตาบลสามหมื่น อาเภอแม่ระมาด

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก

1,500 ตร.ม.

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยยะอุ

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.220 กม.

ตาบลด่านแม่ละเมา เชื่อม

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยไคร้ ตาบลพะวอ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

1,110 ตร.ม.

134 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้ราษฎรใช้สะพานในการ

ข้ามลาห้วยสาธารณะ หมู่ที่ 2

สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร

- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 9.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า)

ตาบลแม่กลอง เชื่อม ตาบลโมโกร ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ปลอดภัย และรวดเร็วขึ้น

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

ระยะทางยาว 0.300 กม.

ตาบลแม่ท้อ อาเภอเมืองตาก เชื่อมกับได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

133 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต

698,000

500,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

850,000

-

-

-

-

จานวนแห่ง - มีสะพานที่มั่งคง แข็งแรง

สานักการช่าง

ได้มาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน

เชื่อมคอสะพาน จานวน 1 แห่ง
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

135 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้ราษฎรใช้สะพานในการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ข้ามคลองตะแบก หมู่ที่ 4

สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร

บ้านชะลาดระฆัง ตาบลโป่งแดง

ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก (ไม่มีทางเท้า)

อาเภอเมือง จังหวัดตาก เชื่อม

ปลอดภัย และรวดเร็วขึ้น

จานวน 1 แห่ง

- เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้า

- ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต

2561
(บาท)
2,000,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ยาว 36.00 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - มีสะพานที่มั่งคง แข็งแรง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ได้มาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน

บ้านวังลึก ตาบลวังลึก
อาเภอบ้านด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย
136 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

400,000

-

-

-

-

จานวนแห่ง - สามารถแก้ปัญหาการระบายน้า

สายทาง หมู่ที่ 8 บ้านชิบาโบ

ให้ราษฎรใช้ในการสัญจร และขนส่ง เสริมเหล็ก จานวน 1 แห่ง

ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับความ

ตาบลคีรีราษฎร์ อาเภอพบพระ

พืชผลทางการเกษตร ได้รับความ

สะดวก และมีความปลอดภัย

จังหวัดตาก

สะดวก และรวดเร็วขึ้น

ในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

137 ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง

- เพื่อให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์

เกิดความสะดวกและปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

- เพื่อให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์

เกิดความสะดวกและปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

500,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

จานวนแห่ง - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ สานักการช่าง
ดารงชีวิตและทากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ตาบลแม่ท้อ อาเภอเมืองตาก

จังหวัดตาก
138 ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง

500,000

-

-

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ สานักการช่าง
ดารงชีวิตและทากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ตาบลแม่สอง
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
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ที่

โครงการ

139 ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์

เกิดความสะดวกและปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

- เพื่อให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์

เกิดความสะดวกและปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

- เพื่อให้ราษฎรใช้ในการสัญจร

- ก่อสร้างแพโป๊ะบริการ

ขนส่ง พืชผลทางการเกษตรและ

พร้อมระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์

การท่องเที่ยว ตาบลสามเงา -

ส่องสว่าง จานวน 1 แห่ง

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนแห่ง - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ สานักการช่าง
ดารงชีวิตและทากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ตาบลแม่วะหลวง
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
140 ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง

500,000

-

-

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ สานักการช่าง
ดารงชีวิตและทากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ตาบลท่าสองยาง
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
141 ก่อสร้างแพโป๊ะ

1,690,000

-

-

-

-

จานวนแห่ง - ได้รับประโยชน์มีแพโป๊ะบริการ สานักการช่าง
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ตาบลบ้านนา อาเภอเสามเงา
จังหวัดตาก
142 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ากัดเซาะ

- เพื่อป้องกันน้ากัดเซาะตลิ่ง

- ขุดลอกปรับระดับลาห้วยลานสาง 499,000

-

-

-

-

จานวนแห่ง - พื้นที่ลาดตลิ่งไม่เกิดการ

ตลิ่งพัง พร้อมขุดลอกลาห้วยลานสาง เสียหาย และป้องกันน้าป่าไหลหลาก จานวน 1 แห่ง

พังทลายหน้าดิน เป็นที่พักผ่อน

หมู่ที่ 4 บ้านลานสาง ตาบลแม่ท้อ ท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร

ท่องเที่ยวและทากิจกรรม

เชื่อมต่อ บ้านดงปู ตาบลหนองบัวใต้ ของราษฎร

โดยการมีส่วนร่วม

สานักการช่าง

อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
143 ขยายเขตท่อส่งน้าประปาหมู่บ้าน

- เพื่อสนับสนุนการผลิตน้าประปา - ขยายเขตท่อส่งน้าประปาหมู่บ้าน 500,000

พ.1 หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 9 ตาบลเกาะตะเภา สะอาด ในพื้นที่ และแหล่งเก็บน้า จานวน 1 แห่ง
อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

-

-

-

-

จานวนแห่ง - ลดปัญหาความเดือดร้อน

สานักการช่าง

ให้ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ

เพื่อการอุปโภค - บริโภค และช่วย
ลดปัญหาภัยแล้ง

132
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โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

144 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

ป.1 หมู่ที่ 2 บ้านคลองเชียงทอง

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยทางยาว 0.160 กม.

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.20 ม. หรือรวมพื้นที่

ตาบลประดาง เชื่อมต่อ
ตาบลนาโบสถ์ อาเภอวังเจ้า

ดาเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก

960 ตร.ม.

145 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สายบ้านวังน้าเย็น หมู่ที่ 8

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.230 กม.

ตาบลนาโบสถ์ เชื่อมกับ

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่

หมู่ที่ 6 ตาบลเชียงทอง

ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

1,150 ตร.ม.

146 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการ

- ขนาดกว้าง 6.00 ม.

ป.4 สายทาง บ้านท่าทองแดง หมู่ 7

สัญจร และขนส่งพืชผลทาง

ระยะทางยาว 0.200 กม.

ตาบลนาโบสถ์ เชื่อม หมู่ 6

การเกษตร ได้รับความสะดวก

หนา 0.15 ม.

บ้านผาผึ้ง ตาบลเชียงทอง

และรวดเร็ว

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

500,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

500,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

1,200 ตร.ม.
- ขนาดกว้าง 8.00 ม.

499,000

995,000

-

-

-

ระยะทางยาว 0.420 กม.
หนา 0.15 ม.
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

3,360 ตร.ม.
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147 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สายทาง หมู่ 10 บ้านใหม่ชัยมงคล สัญจร และขนส่งพืชผลทาง

ระยทางยาว 0.420 กม.

ตาบลเชียงทอง อาเภอวังเจ้า

หนา 0.15 ม.

การเกษตร ได้รับความสะดวก

จังหวัดตาก เชื่อมโยง บ้านมอรังงาม และรวดเร็ว

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

ตาบลโกสัมพี อาเภอโกสัมพีนคร

2,100 ตร.ม.

2561
(บาท)
993,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

จังหวัดกาแพงเพชร
148 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้ราษฎรใช้สะพานในการ

- ขนาดกว้าง 8.00 ม.

ข้ามลาห้วยแม่จะเรา

สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร

หมู่ที่ 3 ตาบลแม่จะเรา เชื่อม

ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก คอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม

บ้านตีนธาตุ ตาบลพระธาตุ

ปลอดภัย และรวดเร็วขึ้น

อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

3,000,000

-

-

-

-

ยาว 32.00 ม. พร้อมถนน

จานวนแห่ง - มีสะพานที่มั่งคง แข็งแรง

สานักการช่าง

ได้มาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน

คอสะพาน และกาแพงกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จานวน 1 แห่ง

149 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

บ้านชิบาโบ ตาบลคีรีราษฎร์ เชื่อม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยทางยาว 0.170 กม.

บ้านสามยอดดอย ตาบลช่องแคบ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่

อาเภอพบพระ จังหวัดตาก

ดาเนินการไม่น้อยกว่า

500,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

1,020 ตร.ม.
150 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

บ้านสามยอดดอย ตาบลช่องแคบ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.600 กม.

อาเภอพบพระ เชื่อม

หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

บ้านเจดีย์โค๊ะ ตาบลมหาวัน

ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

3,000 ตร.ม.

1,499,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน
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โครงการ

ที่

151 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

หมู่ที่ 4 ตาบลแม่กลอง เชื่อม

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.500 กม.

ตาบลโมโกร อาเภออุ้มผาง

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่

จังหวัดตาก

2561
(บาท)
1,248,800

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

ดาเนินการไม่น้อยกว่า
2,500 ตร.ม.

152 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการ

- ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ป.4 สายทาง หมู่ 3 บ้านหนองงิ้ว

สัญจร และขนส่งพืชผลทาง

ระยะทางยาว 0.465 กม.

ตาบลตากตก เชื่อม หมู่ที่ 1

การเกษตร ได้รับความสะดวก

หนา 0.15 ม.

บ้านดงยาง ตาบลทุ่งกระเชาะ

และรวดเร็ว

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
153 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.250 กม.

ถึง บ้านลานห้วยเดื่อ

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่

หมู่ที่ 1 ตาบลโป่งแดง

ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

1,250 ตร.ม.

154 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ป.1 หมู่ที่ 2 ตาบลแม่จัน

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.540 กม.

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่

อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

496,000

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

2,325 ตร.ม.

บ้านวังประจบ ตาบลวังประจบ

เชื่อม ตาบลหนองหลวง

500,000

500,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

1,499,600

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

ดาเนินการไม่น้อยกว่า
2,700 ตร.ม.
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

155 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็นผิวทาง - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.
พ.2 คอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ 3 บ้านบ่อไม้หว้า

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.240 กม.

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

ตาบลน้ารึม เชื่อมโยง หมู่ 8

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านสามไร่ ตาบลไม้งาม

1,200 ตร.ม.

2561
(บาท)
497,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อาเภอเมือง จังหวัดตาก
156 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็นผิวทาง - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

คอนกรีตเสริมเหล็ก

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.205 กม.

สายทาง หมู่ 7 บ้านเนินมะคึก

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

ตาบลน้ารึม เชื่อมโยง หมู่ 1

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านลานห้วยเดื่อ ตาบลโป่งแดง

1,230 ตร.ม.

497,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อาเภอเมือง จังหวัดตาก
157 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.50 ม.

ป.7 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

991,000

-

496,000

-

-

ระยะทางยาว 0.785 กม.

หมู่ 8 บ้านเด่นมะขาม ตาบลตลุกกลางทุไง่ ด้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

เชื่อมโยง หมู่ 4 บ้านน้ารึม

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

3,532.50 ตร.ม.

158 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็นผิวทาง - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

คอนกรีตเสริมเหล็ก

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.240 กม.

สายทาง หมู่ 13 บ้านสระบัว

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

ตาบลโป่งแดง เชื่อมโยง บ้านสามไร่

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

ตาบลไม้งาม อาเภอเมือง จังหวัดตาก

1,200 ตร.ม.

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

491,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน
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ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

159 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็นผิวทาง - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

คอนกรีตเสริมเหล็ก

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.205 กม.

สายทาง หมู่ 6 ตาบลไม้งาม

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

เชื่อมโยง เขตเทศบาลเมืองตาก

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

1,230 ตร.ม.

160 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

ป.7 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.580 กม.

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

สายทาง หมู่ 8 บ้านหนองแขม
ตาบลแม่ท้อ เชื่อม หมู่ 4

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านปางสา ตาบลป่ามะม่วง

2,320 ตร.ม.

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

500,000

-

494,000

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อาเภอเมือง จังหวัดตาก
161 ก่อสร้างถนนเป็นผิวทางคอนกรีต

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.50 ม.

ป.4 เสริมเหล็ก สายทาง หมู่ 10

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

496,000

990,000

-

-

-

ระยะทางยาว 0.765 กม.

บ้านลีซอ ตาบลแม่ท้อ อาเภอเมือง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

เชื่อมโยง หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

ตาบลเชียงทอง อาเภอวังเจ้า

3,442.50 ตร.ม.

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

จังหวัดตาก
162 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดผิวจราจรกว้าง

ป.4 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

9.70 - 15.75 ม.

ถนนจอมพล เขตเทศบาลเมืองตาก ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.20 ม.

เชื่อมโยง หมู่ที่ 1 บ้านเกาะตาเถียร

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

เขตตาบลไม้งาม อาเภอเมือง จังหวัดตาก

10,440 ตร.ม.

5,489,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

163 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ป.7 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

2561
(บาท)
498,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

496,000

-

2565
(บาท)
-

ระยะทางยาว 0.455 กม.

สายทาง หมู่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

ตาบลโป่งแดง อาเภอเมือง เชื่อม

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

หมู่ 9 บ้านเด่นไม้ซุง ตาบลแม่สลิด

2,275 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
164 ก่อสร้างถนนเป็นผิวทาง

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ป.4 คอนกรีตเสริมเหล็ก

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.735 กม.

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

สายทาง หมู่ 1 บ้านลานห้วยเดื่อ
ตาบลโป่งแดง เชื่อมโยง หมู่ที่ 3

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านบ่อไม้หว้า ตาบลน้ารึม

3,675 ตร.ม.

494,000

998,000

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อาเภอเมือง จังหวัดตาก
165 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็นผิวทาง - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ 1 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.245 กม.

บ้านสระตลุง ตาบลตลุกกลางทุ่ง

หนา 0.15 ม.

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

เชื่อม ตาบลวังหิน อาเภอเมือง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก

1,225 ตร.ม.

166 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ป.7 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.480 กม.

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

สายทาง หมู่ 9 บ้านลานขวาง

ตาบวังหิน เชื่อมโยง หมู่ 4 บ้านน้ารึม

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

ตาบลน้ารึม อาเภอเมือง จังหวัดตาก

2,400 ตร.ม.

494,000

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

492,000

-

497,000

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน
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โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

167 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็นผิวทาง - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

คอนกรีตเสริมเหล็ก

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.250 กม.

สายทาง หมู่ 4 บ้านปางสา

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

ตาบลป่ามะม่วง เชื่อม หมู่ 3

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านห้วยนึ่ง ตาบลแม่ท้อ อาเภอเมือง

1,250 ตร.ม.

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

จังหวัดตาก
168 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 8.00 ม.

ป.7 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.290 กม.

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

สายทาง หมู่ 5 บ้านหนองร่ม
ตาบลวังประจบ เชื่อม หมู่ 5

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านไผ่สีซอ ตาบลตลุกกลางทุ่ง

2,320 ตร.ม.

493,000

-

491,000

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อาเภอเมือง จังหวัดตาก
169 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ป.7 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.455 กม.

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

สายทาง หมู่ 8 บ้านหนองเสือ
ตาบลวังประจบ อาเภอเมือง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก เชื่อม หมู่ 8

2,275 ตร.ม.

491,000

-

499,000

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านคลองเจริญ

ตาบลหนองหญ้าปล้อง
อาเภอบ้านด่านลานหอย
จังหวัดสุโขทัย
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

170 ปรับปรุงถนนโดยก่อสร้างเป็นผิวทาง - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.50 ม.

คอนกรีตเสริมเหล็ก

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.275 กม.

สายทาง หมู่ 3 บ้านห้วยนึ่ง

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

ตาบลแม่ท้อ เชื่อม หมู่ 6

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านปากร้อง ตาบลป่ามะม่วง

1,237.50 ตร.ม.

2561
(บาท)
499,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อาเภอเมือง จังหวัดตาก
171 ก่อสร้างถนนเป็นผิวทาง

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ป.4 คอนกรีตเสริมเหล็ก

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

492,000

993,000

-

-

-

ระยะทางยาว 0.735 กม.

สายทาง หมู่ 6 บ้านห้วยทรายสอง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอเมือง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านคลองเชียงทอง

3,675 ตร.ม.

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ตาบลประดาง อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
172 ก่อสร้างถนนเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็-กเพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ป.4 สายทาง หมู่ 7 บ้านปากห้วยกลาง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร
ตาบลหนองบัวเหนือ อาเภอเมือง

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

494,000

993,000

-

-

-

ระยะทางยาว 0.735 กม.
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

ตาบลทุ่งกระเชาะ

3,675 ตร.ม.

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

หนา 0.15 ม.

เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านแม่ไข

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
173 ก่อสร้างระบบระบายน้าคอนกรีต

- เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้า

- ก่อสร้างระบบระบายน้า

ป.4 เสริมเหล็ก สายทาง หมู่ 9

ให้ราษฎรใช้ในการสัญจร

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับความ

จานวน 2 แห่ง

สะดวก และมีความปลอดภัย

ตาบลน้ารึม เชื่อม เขตเทศบาลเมืองตาก และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

อาเภอเมือง จังหวัดตาก

ได้รับความสะดวก และรวดเร็วขึ้น

500,000

750,000

-

-

-

จานวนแห่ง - สามารถแก้ปัญหาการระบายน้า สานักการช่าง

ในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

174 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ป.4 สายทาง หมู่ 2 บ้านหินโค้ว

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.465 กม.

ตาบลตากตก เชื่อม หมู่ที่ 1

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

บ้านดงยาง ตาบลทุ่งกระเชาะ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

2,325 ตร.ม.

175 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สายทาง หมู่ 9 บ้านรังแร้ง

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.230กม.

ตาบลทุ่งกระเชาะ เชื่อม หมู่ 1

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

บ้านปากล้องลี่ ตาบลเกาะตะเภา

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

1,150 ตร.ม.

176 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สายทาง หมู่ 3 บ้านท่าพระธาตุ

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.230 กม.

ตาบลเกาะตะเภา เชื่อม

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

ตาบลทุ่งกระเชาะ และตาบลตากตก

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

1,150 ตร.ม.

177 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สายทาง หมู่ 1 บ้านปากร้องห้วยจี้ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.235กม.

ตาบลตากออก เชื่อม หมู่ 6

หนา 0.15 ม.

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

บ้านสมอโคน ตาบลสมอโคน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

1,175 ตร.ม.

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
496,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

498,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

497,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

500,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

178 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สายทาง หมู่ 1 บ้านดงยาง

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.230 กม.

ตาบลทุ่งกระเชาะ เชื่อม หมู่ 11

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

บ้านโฮ่ขวาง ตาบลตากตก

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

1,150 ตร.ม.

179 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สายทาง หมู่ 9 บ้านรังแร้ง

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.230กม.

ตาบลทุ่งกระเชาะ เชื่อม หมู่ 1

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

บ้านใหม่ ตาบลท้องฟ้า

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

1,150 ตร.ม.

180 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทางถนนพหลโยธินสายเก่า

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

498,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

หนา 0.15 ม.

เชื่อม หมู่ 1 ตาบลตากออก

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

975 ตร.ม.
- ขนาดปากว้าง 60 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

498,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

499,000

-

-

-

-

ระยะทางยาว 0.195 กม.

หมู่ 4 ปากทางเข้าอาเภอบ้านตาก ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

181 ขุดสระน้าสาธารณะประโยชน์ หมู่ 3 - เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ในการ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

499,000

-

-

-

-

จานวนแห่ง - เพิ่มผลผลิตให้ประชาชน

บ้านท่าพระธาตุ ตาบลเกาะตะเภา เกษตกรรม เลี้ยงสัตว์ การประมง

ยาว 90 เมตร

ที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ มีน้าใช้

อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

เป็นที่ระบายน้าในช่วงฤดูน้าป่า

ลึก 3.50 เมตร

ในการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์

ไหลหลาก ป้องกันน้าเอ่อล้นตลิ่ง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

และลดปัญหาภัยแล้ง

และลดปัญหาภัยแล้ง

14,950 ลบ.ม.

สานักการช่าง
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

182 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

สายทาง ซอย 1 หมู่ 10

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.190 กม.

บ้านใหม่สามัคคีเหนือ

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

ตาบลยกกระบัตร เชื่อมต่อ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

หมู่ 3 ตาบลวังจันทร์

1,140 ตร.ม.

2561
(บาท)
492,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อาเภอสามเงา จังหวัดตาก
183 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง ซอย 3 หมู่ 8

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

หนา 0.15 ม.

เชื่อมต่อ หมู่ 3 ตาบลวังจันทร์

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

1,125 ตร.ม.

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สายทาง หมู่ 4 บ้านวังหมัน

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.225 กม.

ตาบลวังหมัน เชื่อมต่อ หมู่ 6

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

บ้านดงสามสิบ ตาบลวังจันทร์

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

1,125 ตร.ม.

185 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

-

-

-

-

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สายทาง หมู่ 7 บ้านอยู่ดี

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.225 กม.

ตาบลวังจันทร์ เชื่อมต่อ หมู่ 1

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

ตาบลวังหมัน อาเภอสามเงา

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก

1,125 ตร.ม.

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ระยะทางยาว 0.225 กม.

บ้านใหม่สามัคคี ตาบลยกกระบัตร ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

184 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

495,000

ได้มาตรฐานในการใช้งาน

492,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

491,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

186 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สายทาง หมู่ 3 บ้านวังไคร้

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.225 กม.

ตาบลวังหมัน เชื่อมต่อ หมู่ 8

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

บ้านใหม่สามัคคี ตาบลยกกระบัตร

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

1,125 ตร.ม.

187 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ป.4 สายทาง หมู่ 13 บ้านชุมนุมกลาง

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.665 กม.

ตาบลเชียงทอง อาเภอวังเจ้า

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

จังหวัดตาก เชื่อมโยง หมู่ที่ 6

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านไร่ลาปาง (บ้านไทยทวี)

3,325 ตร.ม.

2561
(บาท)
491,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

493,000

992,000

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ตาบลโกสัมพี อาเภอโกสัมพีนคร
จังหวัดกาแพงเพชร
188 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สายทาง บ้านนาโบสถ์ หมู่ 4

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.220 กม.

ตาบลนาโบสถ์ เชื่อมโยง

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

บ้านประดาง หมู่ 3 ตาบลประดาง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

1,100 ตร.ม.

490,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

189 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สายทาง หมู่ 8 บ้านวังน้าเย็น

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.210 กม.

ตาบลนาโบสถ์ เชื่อมโยง หมู่ 11

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

บ้านศรีคีรีรักษ์ ตาบลเชียงทอง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

1,050 ตร.ม.

190 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

ป.4 สายทาง หมู่ 2 บ้านคลองเชียงทอง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ตาบลประดาง เชื่อมต่อ หมู่ 6

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

499,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

2,790 ตร.ม.

191 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 8.00 ม.

ป.4 สายทาง ซอยวังน้าใจ

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.420 กม.

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

หมู่ที่ 5 บ้านเด่นคา ตาบลเชียงทอง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

3,360 ตร.ม.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ได้มาตรฐานในการใช้งาน

499,000

994,000

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

หนา 0.20 ม.
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ระยะทางยาว 0.465 กม.

บ้านใหม่พรสวรรค์ ตาบลนาโบสถ์

เทศบาลตาบลวังเจ้า เชื่อมโยง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

498,000

993,000

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

192 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

หมู่ 2 บ้านแม่กาษา ตาบลแม่กาษา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.300 กม.

เชื่อมต่อ ตาบลแม่ปะ

หนา 0.15 ม.

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2561
(บาท)
496,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
1,200 ตร.ม.

193 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ 12 บ้านใหม่ดอนชมภู

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.00 ม.
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

496,000

-

-

-

-

หนา 0.15 ม.

อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ระยะทางยาว 0.300 กม.

ตาบลแม่กุ เชื่อมต่อ ตาบลมหาวัน ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

1,200 ตร.ม.
194 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

หมู่ 1 บ้านแม่ปะ ตาบลแม่ปะ

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.220 กม.

เชื่อมต่อ เทศบาลนครแม่สอด

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

490,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
1,100 ตร.ม.

195 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

หมู่ 8 เทศบาลตาบลแม่กุ เชื่อมต่อ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.300 กม.

เขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่กุ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

496,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

1,200 ตร.ม.

146

แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

196 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

หมู่ 2 ตาบลแม่ตาว เชื่อมต่อ หมู่ 3 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.220 กม.

ตาบลพระธาตุผาแดง อาเภอแม่สอด ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

จังหวัดตาก

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

2561
(บาท)
490,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

1,100 ตร.ม.
197 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยซ่อมแซม - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

495,000

-

-

-

-

หนา 0.05 ม.

ตาบลท่าสายลวด เชื่อมต่อ หมู่ 1

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บ้านแม่ตาวใต้ ตาบลแม่ตาว

1,350 ตร.ม.

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

ระยะทางยาว 0.270 กม.

(overlay) หมู่ 5 บ้านหนองกิ่งฟ้า ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
198 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

เสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านห้วยยะอุ

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.220 กม.

ตาบลด่านแม่ละเมา เชื่อมต่อ

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

หมู่ 7 บ้านห้วยไคร้ ตาบลพะวอ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

1,100 ตร.ม.

490,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

199 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สายทาง บ้านแม่จะเรา หมู่ 9

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.215 กม.

ตาบลแม่จะเรา เชื่อมต่อ

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา0.15 ม.

บ้านห้วยนกแล ตาบลแม่ระมาด

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

1,075 ตร.ม.

200 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

สายทาง บ้านแม่จะเราสองแคว

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.260 กม.

หมู่ 3 ตาบลแม่จะเรา เชื่อมต่อ

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

เขตเทศบาลตาบลแม่จะเรา

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

1,040 ตร.ม.

201 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

สายทาง บ้านหนองหลวง

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.260 กม.

หมู่ 3 ตาบลสามหมื่น เชื่อมต่อ

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

บ้านห้วยพระเจ้า หมู่ 2 ตาบลแม่ตื่น

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

1,040 ตร.ม.

202 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

สายทาง บ้านแม่จะเรา หมู่ 2

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.260 กม.

ตาบลแม่จะเรา เชื่อมต่อ

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

เขตตาบลพระธาตุ อาเภอแม่ระมาด

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก

1,040 ตร.ม.

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

491,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

491,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

491,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

203 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

สายทาง บ้านสันแกลอน หมู่ 5

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.260 กม.

ตาบลแม่จะเรา เชื่อมต่อ

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

เขตเทศบาลตาบลแม่จะเรา

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

1,040 ตร.ม.

204 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

สายทาง บ้านแม่จะเรา หมู่ 2

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.260 กม.

ตาบลแม่จะเรา เชื่อมต่อ

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

บ้านทุ่งมะขามป้อม ตาบลพระธาตุ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

1,040 ตร.ม.

205 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

สายทาง บ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.260 กม.

หมู่ 1 ตาบลแม่จะเรา เชื่อมต่อ

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

เทศบาลตาบลทุ่งหลวง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

1,040 ตร.ม.

206 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ 5 เทศบาลตาบล

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.215 กม.

แม่จะเรา เชื่อมต่อ หมู่ 2 เทศบาล ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

ตาบลทุ่งหลวง อาเภอแม่ระมาด

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก

1,075 ตร.ม.

2561
(บาท)
491,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

491,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

491,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

500,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

149

แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านสันป่าตึง หมู่ 7

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.00 ม.
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

หนา 0.15 ม.

หมู่ 9 ตาบลแม่จะเรา

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

1,040 ตร.ม.

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สายทาง บ้านป่าไม้ห้า หมู่ 6

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.215 กม.

ตาบลแม่ระมาด เชื่อมต่อ

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

บ้านหนองหลวง ตาบลขะเนจื้ อ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

1,075 ตร.ม.

209 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

สายทาง บ้านป่าไร่ หมู่ 2

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.260 กม.

ตาบลขะเนจื้ อ เชื่อมต่อ หมู่ 4

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

ตาบลแม่ระมาด อาเภอแม่ระมาด

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก

1,040 ตร.ม.

210 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

491,000

-

-

-

2565
(บาท)
-

ระยะทางยาว 0.260 กม.

ตาบลแม่ระมาด เชื่อมต่อ บ้านใหม่ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

208 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

สายทาง บ้านพะละ หมู่ 3

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.260 กม.

ตาบลขะเนจื้ อ เชื่อมต่อ หมู่ 1

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

บ้านขุนห้วยนกแล ตาบลพระธาตุ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

1,040 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

500,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

491,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

491,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

211 ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ป.4 สายทาง หมู่ 15 บ้านสมบูรณ์ทรัพย์ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ตาบลช่องแคบ เชื่อมต่อ หมู่ 1

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

491,000

-

-

-

อาเภอบพบพระ จังหวัดตาก

2,925 ตร.ม.

212 ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

สายทาง บ้านใหม่คีรีราษฎร์

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.180 กม.

หมู่ 9 ตาบลคีรีราษฎร์ เชื่อมต่อ

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

ตาบลพบพระ อาเภอพบพระ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก

1,080 ตร.ม.

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

เสริมเหล็ก สายทาง บ้านเสริมสุข

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.215 กม.

ตาบลรวมไทยพัฒนา เชื่อมต่อ

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

บ้านใหม่คีรีราษฎร์ ตาบลคีรีราษฎร์

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอพบพระ จังหวัดตาก

1,075 ตร.ม.

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

เสริมเหล็ก สายทาง บ้านคีรีน้อย

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.215 กม.

ตาบลรวมไทยพัฒนา เชื่อมต่อ

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

บ้านซอระแตะ ตาบลช่องแคบ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอพบพระ จังหวัดตาก

1,075 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

หนา 0.15 ม.
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

214 ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

996,000

2565
(บาท)

ระยะทางยาว 0.585 กม.

บ้านคีรีน้อย ตาบลรวมไทยพัฒนา

213 ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ได้มาตรฐานในการใช้งาน

491,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

495,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

495,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

151

แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

215 ก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีต

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

เสริมเหล็ก สายทาง บ้านป่าคา

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.180 กม.

หมู่ 4 ตาบลคีรีราษฎร์ เชื่อมต่อ

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

บ้านเสรีราษฎร์ใหม่ ตาบลช่องแคบ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอพบพระ จังหวัดตาก

1,080 ตร.ม.

216 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

สายทาง บ้านใหม่ดินแดน หมู่ 11 และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.180 กม.

ตาบลคีรีราษฎร์ เชื่อมต่อ

หนา 0.15 ม.

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

บ้านสามยอดดอย ตาบลช่องแคบ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอพบพระ จังหวัดตาก

1,080 ตร.ม.

217 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยซ่อมแซม - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

2561
(บาท)
491,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

491,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

499,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.335 กม.

ที่ปรับปรุง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

(overlay) สายทาง หมู่ 1

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านสันลมจอย ตาบลแม่กลอง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา

เชื่อม หมู่ 2 บ้านเซอทะ

1,340 ตร.ม.

สานักการช่าง

ตาบลหนองหลวง อาเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก

152

แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

218 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยซ่อมแซม - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

2561
(บาท)
499,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.335 กม.

ที่ปรับปรุง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

(overlay) สายทาง หมู่ 2

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านแม่กลองเก่า ตาบลแม่กลอง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา

เชื่อม หมู่ 1 บ้านปอผาโด้

1,340 ตร.ม.

ตาบลโมโกร อาเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก
219 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยซ่อมแซม - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

997,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.675 กม.

ที่ปรับปรุง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

(overlay) สายทาง หมู่ 1

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ้านนุเซะโปล้ ตาบลแม่จัน เชื่อม

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา

หมู่ 2 บ้านเดลอคี ตาบลหนองหลวง

2,700 ตร.ม.

สานักการช่าง

อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
220 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยซ่อมแซม - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

997,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

ระยะทางยาว 0.675 กม.

ที่ปรับปรุง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

(overlay) สายทาง หมู่ 4 บ้านนุโพ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ตาบลแม่จัน เชื่อม บ้านหนองหลวง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา

อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

2,700 ตร.ม.

สานักการช่าง
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

221 ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้

ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

เกิดความสะดวกและปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

- เพื่อให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้

ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

เกิดความสะดวกและปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

- เพื่อให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้

ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

เกิดความสะดวกและปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

- เพื่อให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้

ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

เกิดความสะดวกและปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

2561
(บาท)
483,360

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนแห่ง - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ สานักการช่าง
ดารงชีวิตและทากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ หมู่ 1,2,3,4,5
ตาบลบ้านนา อาเภอสามเงา
จังหวัดตาก
222 ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง

487,670

-

-

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ สานักการช่าง
ดารงชีวิตและทากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ หมู่ 1,2,4 ตาบลสามหมื่น
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
223 ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง

487,670

-

-

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ สานักการช่าง
ดารงชีวิตและทากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ หมู่ 1,6,12,14
ตาบลขะเนจื้ อ อาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก
224 ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง

487,670

-

-

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ สานักการช่าง
ดารงชีวิตและทากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ หมู่ 6,7 ตาบลพระธาตุ
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

225 ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้

ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

เกิดความสะดวกและปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

- เพื่อให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้

ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

เกิดความสะดวกและปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

- เพื่อให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้

ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

เกิดความสะดวกและปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

- เพื่อให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้

ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

เกิดความสะดวกและปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

2561
(บาท)
487,670

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนแห่ง - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ สานักการช่าง
ดารงชีวิตและทากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ หมู่ 2,3,5,11,12
ตาบลแม่ตื่น อาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก
226 ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง

483,000

-

-

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ สานักการช่าง
ดารงชีวิตและทากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ หมู่ 5,6,7 ตาบลแม่สอง
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
227 ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง

483,000

-

-

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ สานักการช่าง
ดารงชีวิตและทากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ หมู่ 2,8 ตาบลท่าสองยาง
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
228 ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง

483,000

-

-

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ สานักการช่าง
ดารงชีวิตและทากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ หมู่ 5,6 ตาบลแม่อุสุ
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

229 ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

(Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้

ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

เกิดความสะดวกและปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

2561
(บาท)
483,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนแห่ง - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ สานักการช่าง
ดารงชีวิตและทากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ หมู่ 5,7,8,11 ตาบลแม่หละ
อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
230 ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

- เพื่อให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้

ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

483,000

พ.2 (Solar cell) ไฟฟ้าส่องสว่าง

เกิดความสะดวกและปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

231 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการ

- ขนาดกว้าง 5.00 ม.

490,000

ป.2 สายทาง บ้านลาดยาว หมู่ 1

สัญจร และขนส่งพืชผลทาง

ระยะทางยาว 0.220 กม.

งบ อบจ.ตาก

ตาบลนาโบสถ์ เชื่อมโยง

การเกษตร ได้รับความสะดวก

หนา 0.15 ม.

บ้านหนองปลาไหล หมู่ 8

และรวดเร็ว

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

-

-

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในการ สานักการช่าง
ดารงชีวิตและทากิจกรรมต่างๆ

ในพื้นที่ หมู่ 3,4,6,7,10
ตาบลแม่ต้าน อาเภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก

ตาบลเชียงทอง อาเภอวังเจ้า

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

1,100 ตร.ม.

จังหวัดตาก
232 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง หมู่ 4 บ้านสันดินแดง

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการ

- ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สัญจร และขนส่งพืชผลทาง

ระยะทางยาว 0.230 กม.

ตาบลท้องฟ้า เชื่อม หมู่ 6 บ้านปูน การเกษตร ได้รับความสะดวก

หนา 0.15 ม.

ตาบลเกาะตะเภา อาเภอบ้านตาก และรวดเร็ว

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

จังหวัดตาก

1,150 ตร.ม.

498,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

233 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สายทาง หมู่ 1 บ้านหนองชะลาบ สัญจร และขนส่งพืชผลทาง

ระยะทางยาว 0.950 กม.

ตาบลสมอโคน อาเภอบ้านตาก

การเกษตร ได้รับความสะดวก

หนา 0.15 ม.

เชื่อม หมู่ 5 บ้านวังม่วง

และรวดเร็ว

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

ตาบลไม้งาม อาเภอเมือง

2561
(บาท)
2,000,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

4,750 ตร.ม.

จังหวัดตาก
234 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการ

- ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ป.4 สายทาง หมู่ 3 บ้านหนองงิ้ว

สัญจร และขนส่งพืชผลทาง

ระยะทางยาว 0.465 กม.

ตาบลตากตก เชื่อม ตาบลทุ่งกระเชาะการเกษตร ได้รับความสะดวก

หนา 0.15 ม.

อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

และรวดเร็ว

500,000

496,000

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

2,325 ตร.ม.
235 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการ

- ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สายทาง หมู่ 9 บ้านผาแต้ม

สัญจร และขนส่งพืชผลทาง

ระยะทางยาว 0.230 กม.

ตาบลท้องฟ้า เชื่อม หมู่ 7

การเกษตร ได้รับความสะดวก

หนา 0.15 ม.

บ้านแพะเหนือ ตาบลทุ่งกระเชาะ และรวดเร็ว

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

1,150 ตร.ม.

498,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

236 ปรับปรุงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก- เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้า

สายทางที่ ตก.ถ 1-0004

ให้ราษฎรใช้ในการสัญจร

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบป่าแฝก และขนส่งพืชผลทางการเกษตร
อ.เมือง จ.ตาก
237 ปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุงท่อเหลี่ยมคอนกรีต

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

-

-

2565
(บาท)
-

เสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่อง

จานวน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- สามารถแก้ปัญหาการระบายน้าสานักการช่าง
สะดวก และมีความปลอดภัย

ได้รับความสะดวก และรวดเร็วขึ้น ความยาวข้างละ 2.00 ม.

ในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น
-

3,485,000

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

เสริมเหล็ก และลูกรังบดอัดแน่น

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

เสริมเหล็ก ข้างละ 1.25 ม.

ที่ปรับปรุง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0027

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

ความยาว 520.00 ม. และ

ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

บ.แม่กึ๊ดสามท่า - บ.สันป่าไร่

ขยายผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ข้างละ 2.00 ม. ความยาว

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ที่ปรับปรุง ราษฏรที่ใช้เส้นทางได้รับความ

x 1.80 ม. x 1.80 ม.

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขยายผิวจราจรคอนกรีต

ตัวชี้วัด
(KPI)

สานักการช่าง

1,300 ม. พร้อมปรับปรุงผิว
จราจร คสล. กว้าง 8.00 ม. ยาว
210 ม. และติดตั้งป้ายจราจร
238 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

- เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

1,000,000

-

-

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

พร้อมเครื่องหมายจราจร

ประชาชน ได้รับความสะดวก

พร้อมเครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0015

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

บ.มอเกอร์ยาง - บ.ยะพอ
อ.พบพระ จ.ตาก
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วัตถุประสงค์

239 ก่อสร้างฝายเก็บกักน้าคลองแม่ระกา - เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ในการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างฝายเก็บกักน้า

2561
(บาท)
995,500

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
995,500

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนแห่ง - เพิ่มผลผลิตให้ประชาชน

สานักการช่าง

ม.3 บ.สะแกเครือ ต.วังประจบ

เกษตกรรม เลี้ยงสัตว์ การประมง

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ มีน้าใช้

อ.เมือง จ.ตาก

เป็นที่ระบายน้าในช่วงฤดูน้าป่า

คลองแม่ระกา สันฝายสูง

ในการเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์

ไหลหลาก ป้องกันน้าเอ่อล้นตลิ่ง

1.00 เมตร ความกว้าง

และลดปัญหาภัยแล้ง

และลดปัญหาภัยแล้ง

20.50 เมตร จานวน 2 แห่ง

240 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้ราษฎรใช้สะพานในการ

- ขนาดผิวจราจร

ข้ามลาห้วยนา ม.1 ทต.อุ้มผาง

สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร

เชื่อม ม.3 อบต.อุ้มผาง

ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก ยาว 8.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า)

อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ปลอดภัย และรวดเร็วขึ้น

-

700,000

-

-

-

กว้าง 6.00 เมตร

จานวนแห่ง - มีสะพานที่มั่นคง แข็งแรง

สานักการช่าง

ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย

ในการใช้งาน

พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมคอทั้งสองฝั่ง
จานวน 1 แห่ง

241 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สายทาง ม.9 บ.ชัยมงคล

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.480 กม.

ต.สมอโคน อ.บ้านตาก เชื่อม

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

ม.2 บ.หนองตาสัก ต.โป่งแดง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

อ.เมือง จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.

242 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อให้ราษฎร มีไฟฟ้าไว้ใช้

สายทาง ถนนพหลโยธิน
ทต.บ้านตาก เชื่อม ม.7 บ.ตะฝั่งสูง

เกิดความสะดวกและปลอดภัย

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

-

983,000

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

-

310,000

-

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

และติดตั้งเครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
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243 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สายทาง ทต.บ้านตาก เชื่อม ม.7

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.350 กม.

บ.ตะฝั่งสูง ต.ตากออก

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

อ.บ้านตาก จ.ตาก

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
721,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม.

244 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง ม.1 บ.ปากร้องห้วยจี้

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

-

998,000

-

-

-

ระยะทางยาว 0.330 กม.

ต.ตากออก เชื่อม ม.6 บ.สมอโคน ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.20 ม.

ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.
245 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สายทาง ม.8 ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตากและขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.480 กม.

เชื่อม ม.11 บ.หนองตาอิฐ

หนา 0.15 ม.

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

จ.กาแพงเพชร

ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.

246 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

สายทาง ม.4 บ.ไผ่สีซอ ต.ตลุกกลางทุและขนส่
่ง
งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.405 กม.

เชื่อม ม.5 บ.หนองร่ม ต.วังประจบ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

อ.เมือง จ.ตาก

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

-

998,000

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

-

998,000

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 2,430 ตร.ม.
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247 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สายทาง ม.4 บ.ปางสา ต.ป่ามะม่วง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.495 กม.

เชื่อม ม.3 บ.ห้วยนึ่ง ต.แม่ท้อ

หนา 0.15 ม.

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

อ.เมือง จ.ตาก

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
999,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2,475 ตร.ม.

248 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สายทาง ม.12 บ.ใหม่ ก.ม.5

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.155 กม.

ต.ช่องแคบ เชื่อม ม.1 บ.คีรีน้อย

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.15 ม.

ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

-

491,000

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง
ได้มาตรฐานในการใช้งาน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 775 ตร.ม.

249 ถนนปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

-

498,000

-

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สายทาง ม.1 บ.ใหม่แม่โกนเกน

ประชาชน ได้รับความสะดวก

และติดตั้งเครื่องหมายจราจร

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

250 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

- เพื่อสนับสนุนการผลิตน้าประปา - ปรับปรุงระบบประปา

ป.7 พร้อมเดินท่อส่งน้า ในพื้นที่ ม.7,

สะอาด ในพื้นที่ และแหล่งเก็บน้า หมู่บ้าน พร้อมเดินท่อส่งน้า

ม.9 บ.แม่ยะ ต.เกาะตะเภา

เพื่อการอุปโภค - บริโภค และช่วย และก่อสร้างวางท่อระบายน้า

อ.บ้านตาก จ.ตาก

ลดปัญหาภัยแล้ง ให้กับประชาชน คสล. Ø 0.80 ม.
ในพื้นที่ตาบลเกาะตะเภา และ

จานวน 45 ท่อน พร้อมบ่อพัก

พื้นที่ ม. 2 บ.ป่ายางเหนือ

จานวน 3 ชุด

ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก

- เชื่อมต่อเดินท่อระบบส่งน้า

-

500,000

-

-

จานวนแห่ง - ลดปัญหาความเดือนร้อน

สานักการช่าง

สานักการช่าง

ให้ประชาชนในพื้นที่โครงการฯ

100,000
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

251 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overly)

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
998,500

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

ระยะทางยาว 0.670 กม.

ที่ปรับปรุง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง ม.3 บ.เดลอคี ต.แม่กลอง ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เชื่อม ม.2 บ.กล้อทอ ต.แม่จัน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

บารุงรักษา

อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 2,680 ตร.ม.

252 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 3.90 ม.

-

998,500

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overly)

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ระยะทางยาว 0.685 กม.

ที่ปรับปรุง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง ม.1 บ.หนองหลวง

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต.แม่กลอง เชื่อม ม.2 บ.กล้อทอ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

บารุงรักษา

ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 2,671.50 ตร.ม.

253 ปรับปรุงลาดคันทางคอนกรีต

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดยาวขอบถนน 30 ม.

-

500,000

-

-

-

จานวนพื้นที่ - ราษฎรได้รับประโยชน์

เสริมเหล็ก และเรียงหินใหญ่

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษา

ลาด 1:2 บดอัดแน่น

ที่ปรับปรุง มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง บ.วาเล่ย์ ต.วาเลย์

ให้อยู่ในสภาพดี

และเทคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซ่อมแซม ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เชื่อม ต.รวมไทยพัฒนา

พร้อมเรียงหินใหญ่ ในกล่อง

บารุงรักษา

อ.พบพระ จ.ตาก

Gabion & Matthess ทั้ ง 2 ด้าน

254 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้ราษฎรใช้สะพานในการ

- ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม.

พ.3 ข้ามลาห้วยสาธารณะ บ.ท่าทองแดง สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร

ยาว 12.00 ม.

ม.7 ต.นาโบสถ์ เชื่อม บ.ผาผึ้ง ม.6 ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก (ไม่มีทางเท้า) พร้อมถนน
ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

ปลอดภัย และรวดเร็วขึ้น

-

1,199,000

-

-

-

จานวนแห่ง - มีสะพานที่มั่นคง แข็งแรง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย

ในการใช้งาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม
คอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
จานวน 1 แห่ง
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

255 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

พ.6 ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.225 กม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

492,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวน

- ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

พื้นที่

มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

สายทาง ม.9 บ.ลานขวาง ต.วังหิน ในสภาพดี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ได้มาตรฐานในการใช้งาน

เชื่อม เขต ทม.ตาก อ.เมือง จ.ตาก

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม

ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม.
256 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 4.50 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.240 กม.

สายทาง ม.12 บ.หนองมะค่า

ในสภาพดี

-

-

495,000

-

-

จานวน
พื้นที่

- ราษฎรได้รับประโยชน์

สานักการช่าง

มีถนนที่มั่นคง แข็งแรง

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ได้มาตรฐานในการใช้งาน

ต.โป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก เชื่อม ม.7

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม

บ.นาขุนเจริญ ต.หนองหญ้าปล้อง

ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.

อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
257 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

-

-

499,000

-

-

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.200 กม.

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.4 บ.ปางสา ต.ป่ามะม่วง ในสภาพดี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม ม.3 บ.ห้วยนึ่ง ต.แม่ท้อ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

258 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.270 กม.

-

-

490,000

-

-

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.9 บ.ลานสาง ต.แม่ท้อ ในสภาพดี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม ม.5 บ.ท่าเล่ ต.หนองบัวใต้

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.

สานักการช่าง

สานักการช่าง
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259 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

494,000

-

2565
(บาท)
-

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.290 กม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.5 บ.วังม่วง ต.หนองบัวเหนือ ในสภาพดี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

อ.เมือง เชื่อม ม.1 บ.หนองชะลาบ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 1,160 ตร.ม.

260 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.225 กม.

สายทาง ม.8 บ.วังเจ้า ต.วังหิน

ในสภาพดี

-

-

492,000

-

-

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

อ.เมือง จ.ตาก เชื่อม ม.11

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.หนองตาอิฐ ต.โกสัมพี

ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สานักการช่าง

อ.โกสัมพีนคร จ.กาแพงเพชร
261 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

-

-

494,000

-

-

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.190 กม.

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.4 บ.ไผ่สีซอ ต.ตลุกกลางทุ่งในสภาพดี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม ม.5 บ.หนองร่ม ต.วังประจบ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.เมือง จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.

262 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.235 กม.

สายทาง ม.7 บ.ปากห้วยกลาง

ในสภาพดี

-

-

496,000

-

-

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง เชื่อม

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ม.2 บ.ห้วยแม่ไข ต.ทุ่งกระเชาะ

ไม่น้อยกว่า 1,175 ตร.ม.

สานักการช่าง

สานักการช่าง

อ.บ้านตาก จ.ตาก
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263 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.225 กม.

สายทาง ม.1 บ.ลานห้วยเดื่อ

ในสภาพดี

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

492,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.โป่งแดง เชื่อม ม.3 บ.บ่อไม้หว้า

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ต.น้ารึม อ.เมือง จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 1,125 ตร.ม.

264 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

-

-

493,000

-

-

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.235 กม.

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.1 บ.ลาดยาว ต.นาโบสถ์ ในสภาพดี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม ม.1 บ.ทุ่งกง ต.ประดาง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.วังเจ้า จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 1,175 ตร.ม.

265 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.300 กม.

สายทาง ซอยวังน้าใจ ทต.วังเจ้า

ในสภาพดี

-

-

485,000

515,000

-

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม ม.5 บ.เด่นคา ต.เชียงทอง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.วังเจ้า จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.

266 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยทางยาว 0.465 กม.

สายทาง ม.10 บ.ใหม่ชัยมงคล

ในสภาพดี

-

-

493,000

502,000

-

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

เชื่อม ม.22 บ.มอรังงาม ต.โกสัมพี

ไม่น้อยกว่า 2,325 ตร.ม.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

อ.โกสัมพีนคร จ.กาแพงเพชร
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

267 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.195 กม.

สายทาง ม.7 บ.ท่าทองแดง

ในสภาพดี

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

1,198,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.นาโบสถ์ เชื่อม ม.6 บ.ผาผึ้ง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 1,170 ตร.ม.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

- ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ระยะทางยาว 0.150 กม.
หนา 0.15 ม.
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.
- ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ระยะทางยาว 0.140 กม.
หนา 0.15 ม.
หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ
ไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.
268 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.330 กม.

สายทาง ถนนสายหลังวัดมะกอก

ในสภาพดี

-

-

1,000,000

-

-

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ระหว่าง อบต.ตากออก กับ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ทต.บ้านตาก ม.7 ต.ตากออก

ไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.

สานักการช่าง

อ.บ้านตาก จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

269 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 1.040 กม.

สายทาง ม.1 บ.หนองชะลาบ

ในสภาพดี

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

983,000

1,231,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.สมอโคน อ.บ้านตาก เชื่อม

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ม.5 บ.วังม่วง ต.ไม้งาม

ไม่น้อยกว่า 5,200 ตร.ม.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

อ.เมือง จ.ตาก
270 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

-

-

498,000

-

-

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.230 กม.

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.3 บ.หนองงิ้ว ต.ตากตก ในสภาพดี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม ม.1 บ.ดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.บ้านตาก จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.

271 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

-

-

498,000

-

-

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.220 กม.

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.2 บ.หินโค้ว ต.ตากตก ในสภาพดี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม ม.1 บ.ดงยาง ต.ทุ่งกระเชาะ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อาเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ไม่น้อยกว่า 1,100 ตร.ม.

272 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.230 กม.

สายทาง ม.4 บ.สันดินแดง

ในสภาพดี

-

-

493,000

-

-

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.ท้องฟ้า เชื่อม ม.6 บ.ปูน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.

สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

273 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.230 กม.

สายทาง ม.3 บ.ท่าพระธาตุ

ในสภาพดี

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

492,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.เกาะตะเภา เชื่อม ต.ทุ่งกระเชาะ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

และต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.

274 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.160 กม.

สายทาง ม.1 บ.ปากร้องห้วยจี้

ในสภาพดี

-

-

498,000

-

-

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.20 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.ตากออก เชื่อม ม.6 บ.สมอโคน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

275 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

-

-

500,000

-

-

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.230 กม.

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.3 บ.วังน้าผึ้ง ต.วังจันทร์ ในสภาพดี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม ม.8 บ.ใหม่สามัคคี

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.

276 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.230 กม.

สายทาง ม.7 บ.อยู่ดี ต.วังจันทร์

ในสภาพดี

-

-

500,000

-

-

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม ม.1 บ.ปากทางเขื่อน ต.วังหมัน

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.สามเงา จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

168

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

277 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.230 กม.

สายทาง ม.3 บ.วังไคร้ ต.วังหมัน

ในสภาพดี

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

500,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม ม.8 บ.ใหม่สามัคคี

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 1,150 ตร.ม.

278 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 6.230 กม.

และลูกรังบดอัด ม.3 บ.หินลาด

ในสภาพดี

-

-

29,222,388

-

-

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม ม.5 บ.สันป่าป๋วย ต.บ้านนา

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.สามเงา จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 24,920 ตร.ม.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สานักการช่าง

- สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ระยะทางยาว 12.00 ม.
- ท่อเหลี่ยม
ขนาดกว้าง 2.10 x 2.10 ม.
ยาว 8.00 ม. ชนิด 1 ช่องทาง
ขนาดกว้าง 2.10 x 2.10 ม.
ยาว 8.00 ม. ชนิด 2 ช่องทาง
ขนาดกว้าง 3.00 x 3.00 ม.
ยาว 8.00 ม. ชนิด 2 ช่องทาง
ขนาดกว้าง 3.00 x 3.00 ม.
ยาว 8.00 ม. ชนิด 3 ช่องทาง

169

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

279 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

495,000

-

2565
(บาท)
-

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.285 กม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.2 บ.แม่กาษา ต.แม่กาษา ในสภาพดี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม ม.2 บ.แม่ปะ ต.แม่ปะ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 1,140 ตร.ม.

280 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.220 กม.

สายทาง ม.4 บ.แสม ต.สามหมื่น

ในสภาพดี

-

-

494,000

-

-

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม ม.7 บ.บือละพอ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม.

281 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

-

-

495,000

495,000

-

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.250 กม.

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.4 บ.ป่าคา ต.คีรีราษฎร์ ในสภาพดี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม ม.8 บ.เสรีราษฏร์ใหม่

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.

282 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.135 กม.

-

-

446,000

-

-

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.6 บ.เสรีราษฎร์ ต.ช่องแคบในสภาพดี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

อ.พบพระ เชื่อม ม.10 บ.เจดีย์โค๊ะ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง
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ที่

โครงการ

283 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

446,000

-

2565
(บาท)
-

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.135 กม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.9 บ.ห้วยนกแล ต.ช่องแคบในสภาพดี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

อ.พบพระ เชื่อม ม.10 บ.เจดีย์โค๊ะ

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.

284 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.290 กม.

สายทาง ม.9 บ.ใหม่คีรีราษฎร์

ในสภาพดี

-

-

491,000

491,000

-

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.คีรีราษฎร์ เชื่อม ม.11 บ.เสริมสุข

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 1,450 ตร.ม.

285 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.250 กม.

สายทาง ม.9 บ.ใหม่คีรีราษฎร์

ในสภาพดี

-

-

495,000

495,000

-

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.คีรีราษฎร์ เชื่อม ม.8

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.เสรีราษฎร์ใหม่ ต.ช่องแคบ

ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

อ.พบพระ จ.ตาก
286 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยทางยาว 0.125 กม.

-

-

491,000

-

-

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.8 บ.ชิบาโบ ต.คีรีราษฎร์ ในสภาพดี

หนา 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม ม.14 บ.สามยอดดอย

ดาเนินการไม่น้อยกว่า

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก

750 ตร.ม.

สานักการช่าง
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ที่

โครงการ

287 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.125 กม.

สายทาง ม.11 บ.ใหม่ดินแดง

ในสภาพดี

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

491,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.คีรีราษฎร์ เชื่อม ม.14

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.สามยอดดอย ต.ช่องแคบ

ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

อ.พบพระ จ.ตาก
288 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 4.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 20.00 กม.

สายทาง ม.1 บ.ซอแขระกา

ในสภาพดี

-

-

55,050,000

-

-

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.แม่วะหลวง เชื่อม ม.6

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.แม่ละนา ต.ท่าสองยาง

ไม่น้อยกว่า 80,000 ตร.ม.

สานักการช่าง

อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
289 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 3.90 ม.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay)

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.700กม.

สายทาง ม.2 บ.เซอทะ

ในสภาพดี

-

-

994,700

-

-

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.05 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.หนองหลวง เชื่อม ม.2

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.กล้อทอ ต.แม่จัน

ไม่น้อยกว่า 2,730 ตร.ม.

สานักการช่าง

อ.อุ้มผาง จ.ตาก

172

แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

290 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 3.90 ม.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

981,400

-

2565
(บาท)
-

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.705กม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.2 บ.วะครึโค๊ะ ต.โมโกร ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม ม.3 บ.ใหม่ป่าคา ต.แม่กลอง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 2,749.50 ตร.ม.

291 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าแสง
ประชาชน ได้รับความสะดวก
สว่าง
ในพื้นที่ ม.6 บ.ห้วยทรายสอง
และปลอดภัย

-

-

500,000

-

-

โซล่าเซลล์ จานวน 1 แห่ง

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สานักการช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น

ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง เชื่อม
ม.2 บ.คลองเชียงทอง ต.ประดาง
อ.วังเจ้า จ.ตาก
292 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า

โซล่าเซลล์ (Solar cell) ไฟฟ้าแสง
ประชาชน ได้รับความสะดวก
สว่าง
ในพื้นที่ ม.3 บ.มอทะ ม.4 บ.โค๊ะลู้ และปลอดภัย

โซล่าเซลล์ จานวน 1 แห่ง

-

-

500,000

-

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สานักการช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น

ม.5 บ.เลอกลูเกอ และ ม.6
บ.หนองบัว ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง
จ.ตาก
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

293 ปรับปรุง ซ่อมแซมสะพานคอนกรีต - เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

44,093,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

เสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็ก

และขนส่งพืชผลทางการเกษตร

แบ่งเป็น 9 ช่วง

บ.หินลาด ต.บ้านนา อ.สามเงา

ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

(ช่วงความยาว 10.00 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

2 ช่วง, ช่วงความยาว

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

จ.ตาก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

20.00 ม. 6 ช่วง และช่วง
ความยาว 30.00 ม. 1 ช่วง
รวมความยาว 170.00 ม.)
และถนน คสล. เชื่อมคอสะพาน
ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
หนา 0.15 ม.
รวมความยาว 250.00 ม.
งานเรียงหินในกล่อง
Gabion&Mattress ป้องกัน
น้ากัดเซาะตลิ่งทั้งสองฝั่ง,
งานติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์
(Solar Cell)
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

294 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าวัง

- เพื่อป้องกันน้ากัดเซาะตลิ่งพัง

พ.6 บ.วังน้าผึ้ง หมู่ 3 ตาบลวังจันทร์

เสียหาย สายทางที่ ตก.ถ.1-0014

อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ความยาว 86.50 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

2565
(บาท)

3,250,900

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนพื้นที่ - เพื่อให้ลาดตลิ่งมีความมั่งคง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ที่ก่อสร้าง แข็งแรง ไม่เกิดการพังทลาย

บ.วังไคร้ - บ.สองแคว อ.สามเงา

หน้าดิน ได้มาตรฐานในการ

จ.ตาก เพิ่มความปลอดภัยในการ

ใช้งาน

สัญจรป้องกันน้าเอ่อล้นท่วมบ้านเรือน
และพื้นที่การเกษตรของราษฎร
295 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ มีโครงสร้าง - พื้นที่ในเขตจังหวัดตาก

ป.2 ภายในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

พื้นฐานอานวยความสะดวกในการ

โดยใช้เครื่องจักรกล อบจ.ตาก

30,000,000

30,000,000 30,000,000

30,000,000 30,000,000 จานวนพื้นที่ - เพิ่มประสิทธิภาพ ชีวิตความ

สานักการช่าง

ที่ดาเนินการ เป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

สัญจรไปมา มีความปลอดภัย

แล้วเสร็จ จังหวัดตาก ให้มีคณุ ภาพชีวติ ดีขึ้น

ในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมมีน้าใช้
ในการอุปโภค บริโภค ลดปัญหา
ภัยแล้ง และอุทกภัย
296 ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มทางเข้า

- เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

พ.6 อบจ.ตาก

ป้ายทางเข้า อบจ.ตาก ให้มีความ

-

-

500,000

-

-

ของป้ายทางเข้า อบจ.ตาก

จานวนแห่ง - ระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่สามารถ สานักการช่าง
มองเห็นได้ชัดเจน

สวยงามสามารถมองเห็นได้ชัดเจน บริเวณสี่แยกโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จานวน 1 แห่ง
297 ปรับปรุงสะพานสมโภชกรุงรัตน

โกสินทร์ 200 ปี

- เพื่อปรับปรุงสะพานที่ชารุด

- ปรับปรุงสะพานสมโภชน์

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

จานวนแห่ง - สะพานได้รับการปรับปรุงให้ สานักการช่าง

ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ผู้ที่ใช้

จานวน 1 แห่ง

สะพานในการสัญจรไปมามีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

298 ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

บริเวณหลังวัดพร้าว

วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ - ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ให้มีความมั่นคงแข็งแรง

อ.เมือง จ.ตาก
299 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

300,000

300,000

2565
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนแห่ง - ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ มีความ สานักการช่าง

บริเวณหลังวัดพร้าว

มั่นคงแข็งแรง

จานวน 1 แห่ง
- เพื่อให้ อปท. มีความรู้ ความเข้าใจ - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท. 400,000

-

-

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม - บุคลากรของ อปท. มีความรู้

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่อง ในเรื่องกฎกระทรวงผังเมืองรวม

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ฝึกอบรม

การบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวม จังหวัด

จังหวัดตาก จานวน 200 คน

ไม่น้อยกว่า ในลักษณะต่างๆ

และผังเมือง

ร้อยละ 80

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

ความเข้าใจ เกี่ยวกับผังเมือง

สานักการช่าง
สนง.โยธาธิการ

ของเป้าหมาย
300 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

- เพื่อให้ อปท. ที่อยู่ในพื้นที่ในการ - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.

-

600,000

-

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม - บุคลากรของ อปท. มีความรู้

ความเข้าใจ ในการบังคับใช้

สานักการช่าง

และศึกษาดูงานด้านผังเมือง

จัดทาผังชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ฝึกอบรม

เรื่องการจัดทาผังชุมชน

เรื่องกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ จังหวัดตาก จานวน 100 คน

ไม่น้อยกว่า ผังชุมชน

และผังเมือง

ประกาศต่างๆ

ร้อยละ 80

จังหวัดตาก

สนง.โยธาธิการ

ของเป้าหมาย
301 โครงการอบรมสัมมนาการบังคับใช้ - เพื่อให้ อปท. มีความรู้ ความเข้าใจ - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.

ผังเมืองรวม จังหวัดตาก

-

400,000

-

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม - บุคลากรของ อปท. มีความรู้

ความเข้าใจ ในการบังคับใช้

สานักการช่าง

ในกฎกระทรวงที่มีการบังคับใช้

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ฝึกอบรม

ผังเมืองรวมจังหวัดตาก

จังหวัดตาก จานวน 200 คน

ไม่น้อยกว่า ผังเมืองรวมจังหวัด

และผังเมือง

ร้อยละ 80

จังหวัดตาก

สนง.โยธาธิการ

ของเป้าหมาย
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

302 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ อปท. ได้ทราบถึงการนา - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

400,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนผู้เข้าร่วม - บุคลากรของ อปท. สามารถ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ สนง.โยธาธิการ

และศึกษาดูงานด้านผังเมือง

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ฝึกอบรม

เรื่องการสารวจข้อมูลเพื่อ

การจัดทาผังเมือง

จังหวัดตาก จานวน 50 คน

ไม่น้อยกว่า ที่รับผิดชอบได้

และผังเมือง

ร้อยละ 80

จังหวัดตาก

การจัดทาผังเมือง

ของเป้าหมาย
303 โครงการอบรมสัมมนาและ

- เพื่อให้ อปท. ได้ตระหนักถึง

- อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.

-

-

300,000

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม - บุคลากรของ อปท. มีความรู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผังเมือง

การใช้พื้นที่ในการจัดทาผังเมือง

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ฝึกอบรม

เรื่อง อปท. กับการพัฒนาพื้นที่

แต่ละประเภท

จังหวัดตาก จานวน 100 คน

ไม่น้อยกว่า ผังเมือง

และผังเมือง

ร้อยละ 80

จังหวัดตาก

สานักการช่าง

ความเข้าใจถึงขั้นตอนในการจัดทา สนง.โยธาธิการ

ของเป้าหมาย
304 โครงการอบรมสัมมนา พรบ.ควบคุม - เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ในเรื่อง

- อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.

อาคารและกฎกระทรวง เพื่อการ

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

ประกาศใช้ผังเมืองรวมจังหวัด

ที่เกี่ยวข้องกับงานผังเมืองรวมจังหวัดจังหวัดตาก จานวน 100 คน

-

-

-

300,000

-

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

จานวนผู้เข้าร่วม - บุคลากรของ อปท. มีความรู้
ฝึกอบรม

สานักการช่าง

ความเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับ สนง.โยธาธิการ

ไม่น้อยกว่า ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และผังเมือง
ร้อยละ 80 ที่เกี่ยวข้องกับงานผังเมืองรวม

จังหวัดตาก

ของเป้าหมาย จังหวัด
305 โครงการอบรมสัมมนา การจัดทา

ผังเมืองเพื่อการพัฒนาพื้นที่

- เพื่อให้ อปท. มีความรู้ ความเข้าใจ - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.

-

-

-

300,000

-

จานวนผู้เข้าร่วม - บุคลากรของ อปท. มีความรู้

สานักการช่าง

ความเข้าใจถึงการพัฒนาพื้นที่

สนง.โยธาธิการ

ในการพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ฝึกอบรม

เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่อง

จังหวัดตาก จานวน 100 คน

ไม่น้อยกว่า

และผังเมือง

ร้อยละ 80

จังหวัดตาก

ผังชุมชน

ของเป้าหมาย

177

แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

306 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ อปท. มีความรู้ ความเข้าใจ - อบรมสัมมนาบุคลากรของ อปท.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

300,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนผู้เข้าร่วม - บุคลากรของ อปท. สามารถ

การประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ฝึกอบรม

ด้วยโปรแกรม Autocad

โดยการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์

จังหวัดตาก จานวน 100 คน

ไม่น้อยกว่า ในการทางาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน

สานักการช่าง

นาเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์

ร้อยละ 80

307 โครงการปรับปรุงสถานีขนส่ง

- เพื่อปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งให้ - ปรับปรุงพื้นถนน และลานจอดรถ 2,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

จานวน

ป.2 ผู้โดยสารจังหวัดตาก

ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความ - ปรับปรุงห้องพักคอยของผู้โดยสาร

กิจกรรม ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น รวมถึงการ - ติดตั้งระบบปรับอากาศ

ที่ปรับปรุง จากบริการที่พร้อมครบครัน

จัดหาบริการต่างๆ เพื่อเพิ่มความ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

- ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับ สานักการช่าง

และมีคุณภาพในการบริการ

- ปรับปรุงอาคารสถานี

ทันสมัยสะดวกรวดเร็วในการมาใช้ - ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสถานีขนส่งฯ

เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจ

บริการของประชาชน

สูงสุดของประชาชน

- ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบจ่ายน้าอุปกรณ์ใช้งานห้อง
สุขาพร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ฯลฯ

308 ปรับปรุงห้องน้าสาธารณะสถานีขนส่ง

- เพื่อปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสาร - ปรับปรุงห้องน้าสาธาณะ
สถานีขนส่งผู้โดยสารแม่สอด

-

205,000

-

-

-

จานวนแห่ง - ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

ผู้โดยสารแม่สอด อาเภอแม่สอด

แม่สอด และอานวยความสะดวก

จังหวัดตาก

ให้กับ ประชาชน พร้อมสุขลักษณะ จานวน 1 แห่ง

ได้รับการบริการที่สะดวกและ

ที่ถูกต้อง

ถูกสุขลักษณะ

สานักการช่าง

ในสถานี ขนส่งผู้โดยสารแม่สอด

178

แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

309 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8.00 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

10,000,000 จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 2.750 กม.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0024

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากห้วยแม่ปะ

22,000 ตร.ม.

อ.แม่สอด จ.ตาก
310 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 7.00 ม.

-

-

-

-

9,999,000 จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 2.500 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0027

ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่กึ๊ดสามท่า - บ.สันป่าไร่

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก

17,500 ตร.ม.

311 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้า

- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

สายทาง บ.ต้นผึ้ง เชื่อม ม.4

ให้ราษฎรใช้ใน การสัญจร และ

ขนาด 1.8 ม. X 1.8 ม.

ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับความ

บ.ตีนธาตุ อ.แม่ระมาด

ขนส่ง พืชผลทางการเกษตร

x 8.00 ม.

สะดวก และมีความปลอดภัย

จ.ตาก

ได้รับความสะดวก และรวดเร็วขึ้น จานวน 1 แห่ง

312 ปรับปรุงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้า

- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

สายทางที่ ตก.ถ 1-0006

ให้ราษฎรใช้ใน การสัญจร และ

จุดที่ 1 ขนาด 2 ช่อง x 180 ม.

บ.บ่อไม้หว้า ต.น้ารึม - บ.ตลุกกลางทุ่ง

ขนส่ง พืชผลทางการเกษตร

x 180 ม. ยาวข้างละ 2 ม.

ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง

ได้รับความสะดวก และรวดเร็วขึ้น จุดที่ 2 ขนาด 3 ช่อง x 180 ม.

จ.ตาก

-

-

-

-

สานักการช่าง

400,000 จานวนแห่ง - สามารถแก้ปัญหาการระบายน้า สานักการช่าง

ในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

-

-

-

750,000

-

จานวนที่

- สามารถแก้ปัญหาการระบายน้าสานักการช่าง

ก่อสร้าง ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับความ
สะดวก และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

x 180 ม. ยาวข้างละ 2 ม.

179

แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

313 ปรับปรุงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้า

ขนาด 2-2.10x2.10x12.00ม.

สายทาง ม.3 บ.กิ้งห้าง ต.อุ้ มผาง

ให้ราษฎรใช้ใน การสัญจร และ

พร้อมถนน คสล. เชื่อมท่อเหลี่ยม

เชื่อม เทศบาลแม่กลอง

ขนส่ง พืชผลทางการเกษตร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ได้รับความสะดวก และรวดเร็วขึ้น ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.

314 ปรับปรุงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้า

สายทาง ม.6 บ.ใหม่ท่าแพ ต.อุ้มผาง เชื่อมให้ราษฎรใช้ใน การสัญจร และ

ขนาด 2-2.40x2.40x12.00 ม.

-

-

-

-

2565
(บาท)
2,000,000

ขนส่ง พืชผลทางการเกษตร

อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ได้รับความสะดวก และรวดเร็วขึ้น ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนที่

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay)

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.600 กม.

สายทาง ม.3 ต.แม่จะเรา เชื่อม

ในสภาพดี

- สามารถแก้ปัญหาการระบายน้า

-

-

-

-

2,000,000

จานวนที่

- สามารถแก้ปัญหาการระบายน้า

สะดวก และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

-

-

-

-

900,000

จานวน

- ราษฎรที่ ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

ม.4 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.800 กม.

สายทาง ม.9 บ.รังแร้ง

ในสภาพดี

สานักการช่าง

ก่อสร้าง ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับความ

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

สานักการช่าง

ในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

หนา 0.05 ม.

316 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

สะดวก และมีความปลอดภัย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม.

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้าง ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับความ

พร้อมถนน คสล. เชื่อมท่อเหลี่ยม

เชื่อม เทศบาลตาบลอุ้มผาง

315 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

-

2,000,000

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ต.ทุ่งกระเชาะ เชื่อม ม.1 บ.สีค้า

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.

สานักการช่าง

สานักการช่าง

180

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

317 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (Solar cell)

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

และปลอดภัย

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
500,000

จานวน 1 แห่ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0027
บ.แม่กึ๊ดสามท่า อ.แม่สอด บ.สันป่าไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก
318 ถนนปลอดภัย ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ (Solar cell)

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่

และปลอดภัย

-

-

-

-

จานวน 1 แห่ง

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

สานักการช่าง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มากยิ่งขึ้น

สายทางที่ ตก.ถ. 1-0032
บ.แม่ระมาดน้อย - บ.ทุ่ งมะขามป้อม

อ.แม่ระมาด จ.ตาก
319 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.750 กม.

-

-

-

-

2,000,000 จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0027

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.แม่กึ๊ดสามท่า - บ.สันป่าไร่

4,500 ตร.ม.

อ.แม่สอด จ.ตาก

181

แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

320 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
1,980,000

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.880 กม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.4 บ.วังหมัน เชื่อม ม.6 ในสภาพดี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ดงสามสิบ ต.วังจันทร์

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.สามเงา จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.

321 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.880 กม.

สายทาง ม.1 บ.ลาดยาว ต.นาโบสถ์

ในสภาพดี

-

-

-

-

2,000,000

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม ม.1 บ.ทุ่งกง ต.ประดาง

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.วังเจ้า จ.ตาก

ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.

322 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.

-

-

-

-

2,000,000

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.880 กม.

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.1 บ.ลาดยาว ต.นาโบสถ์ ในสภาพดี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม ม.8 บ.หนองปลาไหล

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า

ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สานักการช่าง

สานักการช่าง

จ.ตาก
323 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.880 กม.

-

-

-

-

2,000,000

จานวน

- ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

พื้นที่

ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทาง ม.4 บ.นาโบสถ์ ต.นาโบสถ์ ในสภาพดี

หนา 0.15 ม.

ปรับปรุง ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม ม.8 บ.หนองปลาไหล

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการ

ซ่อมแซม ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า

ไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.

สานักการช่าง

จ.ตาก

182

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

324 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

500,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

สิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0001
บ.ตะเคียนด้วน - บ.สบยม
อ.วังเจ้า จ.ตาก
325 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0002
บ.หนองปรือ อ.เมือง - บ.วังเจ้า
อ.วังเจ้า จ.ตาก
326 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

500,000

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0003
บ.ลานขวาง - บ.น้ารึม
อ.เมือง จ.ตาก

183

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

327 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0004
บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบป่าแฝก
อ.เมือง จ.ตาก
328 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

500,000

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0005
บ.ตลุกกลางทุ่ง - บ.พุสะแก
อ.เมือง จ.ตาก
329 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0006
บ.บ่อไม้หว้า - บ.ตลุกกลางทุ่ง
อ.เมือง จ.ตาก

184

แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

330 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

500,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0007
ทางเข้าบ้านน้าดิบ
(อ.เมือง-อ.บ้านตาก) จ.ตาก
331 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0008
บ.สระทอง อ.บ้านตาก - บ.สามไร่
อ.เมือง จ.ตาก
332 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

500,000

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0009
บ.แม่บอน - บ.ตะฝั่งสูง อ.บ้านตาก
จ.ตาก

185

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

333 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0010
บ.ยางโองน้า อ.บ้านตาก - บ.วังหวาย
อ.สามเงา จ.ตาก
334 ติดตั้งเครือ่ งหมายจราจรและอานวย

- เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

500,000

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0011
บ.วังหวาย อ.สามเงา - บ.ยางโองน้า

อ.บ้านตาก จ.ตาก
335 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0012
บ.วังหวาย - บ.สามเงา
อ.สามเงา จ.ตาก

186

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

336 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

500,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0013
บ.ดงลาน - บ.วังหมัน
อ.สามเงา จ.ตาก
337 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0014
บ.วังไคร้ - บ.สองแคว
อ.สามเงา จ.ตาก
338 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

500,000

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0018
บ.คีรีน้อย - บ.ทรัพย์อนันต์
อ.พบพระ จ.ตาก

187

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

339 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0019
บ.แม่กุหลวง - บ.ผารู
อ.แม่สอด จ.ตาก
340 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

500,000

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0021
บ.แม่กุ - บแม่ตาว
อ.แม่สอด จ.ตาก
341 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0022
บ.ห้วยม่วง - บ.แม่ตาวสันโรงเรียน
อ.แม่สอด จ.ตาก

188

แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

342 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

500,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0024
บ.แม่ตาวริมเมย - บ.ปากห้วยแม่ปะ
อ.แม่สอด จ.ตาก
343 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0025
บ.ท่าอาจ
อ.แม่สอด จ.ตาก
344 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

500,000

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0027
บ.แม่กึ๊ดสามท่า อ.แม่สอด บ.สันป่าไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

189

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

345 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0028
ทางเข้าบ้านแม่ละเมา - บ.ปางส้าน
อ.แม่สอด จ.ตาก
346 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

500,000

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0029
บ.ต้นผึ้ง - บ.ตีนธาตุ
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
347 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0030
บ.แม่จะเราสองแคว อ.แม่สอด บ.สันป่าไร่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

190

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

348 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

500,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0032
บ.แม่ระมาดน้อย - บ.ทุ่ งมะขามป้อม

อ.แม่ระมาด จ.ตาก
349 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0038
บ.แม่ตาวสันแป่ - บ.ห้วยม่วง
อ.แม่สอด จ.ตาก
350 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

500,000

-

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0039
ม.4 ต.ตากตก อ.บ้านตาก ต.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จ.ตาก
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

351 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 6.00 ม.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2,000,000 จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 0.800 กม.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0034

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.หนองมะเกลือ - บ.ไผ่สีซอ

4,800 ตร.ม.

อ.เมือง จ.ตาก
352 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ขนาดกว้าง 8.00 ม.

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ได้รับการซ่อมแซมบารุงรักษา

-

-

-

-

2,000,000 จานวนพื้นที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

ระยะทางยาว 0.550 กม.

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ให้อยู่ในสภาพดี

หนา 0.05 ม.

ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0036

หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า

บารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

เทศบาลเมืองตาก - ม.1 ต.ไม้งาม

4,400 ตร.ม.

สานักการช่าง

อ.เมือง จ.ตาก
353 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0016
บ.เก้ารวมไทย - บ.ทรัพย์เจริญ
อ.พบพระ จ.ตาก

192

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

354 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0017
บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ้อ
อ.พบพระ จ.ตาก
355 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0026
บ.วังตะเคียน อ.แม่สอด จ.ตาก
356 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0031
บ.แม่ระมาดน้อย - บ.สันป่าตึง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

357 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

หลัก
จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0033
บ.ห้วยกระโหลก - บ.แม่กึ๊ดใหม่
อ.แม่สอด จ.ตาก
358 ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอานวย - เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมดีขึ้น - ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและ

-

-

-

-

500,000

จานวนแห่ง - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ

ความปลอดภัย ทางหลวงท้องถิ่น

ประชาชน ได้รับความสะดวก

ติดตั้งสิ่งอานวยความปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

และปลอดภัย

จานวน 1 แห่ง

มากยิ่งขึ้น

สานักการช่าง

สายทางที่ ตก.ถ 1-0034
บ.หนองมะกลือ - บ.ไผ่สีซอ
อ.เมือง จ.ตาก

รวม 358 โครงการ

-

-

230,117,081

259,963,000 396,745,488 213,257,900 175,480,000

-

-
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แบบ ผ. 02
ยุทธศาสตร์จกังารพั
หวัดฒตาก
1 การพั
นาคุณภาพชี
ิตประชาชน
ไขปัญวิตหาความยากจน และ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
นาของ
อปท.ฒในเขตจั
งหวัดวตาก
3 ส่งเสริและแก้
มคุณภาพชี
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

1 โครงการฝึกอบรมสัมนาการจัดการ 1.เพือ่ พัฒนาความสามารถในการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เรียนรู้และการจัดการศึกษา

- ฝึกอบรม ครู และบุคลากร

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

2565
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

100,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความสามารถ กองการ

ทางการศึกษา ในจังหวัดตาก

ฝึกอบรมไม่น้อย ในการเรียนรู้และการจัดการศึกษา ศึกษาฯ

2.เพือ่ เพิม่ พูน ความรู้และประสบการณ์จานวน 260 คน

ไม่น้อยกว่า 2. ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยน

3.เพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

ร้อยละ 80 ความรู้
ของเป้าหมาย

ความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

2 โครงการฝึกอบรม และพัฒนาครู

ตัวชี้วัด
(KPI)

1.เพือ่ เพิม่ พูน ความรู้และประสบการณ์ - ฝึกอบรม ครู และบุคลากร

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000 จานวนผู้เข้าร่วม - ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และ

และบุคคลากรทางการศึกษา

สามารถในการจัดการศึกษาและ

ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่

ฝึกอบรม

ประสบการณ์ ได้แลกเปลี่ยน

สู่มาตรฐานมืออาชีพ

2.เพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในจังหวัดตาก จานวน 160 คน

ไม่น้อยกว่า ความคิดเห็น

ความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ร้อยละ 80

กองการ
ศึกษาฯ

ของเป้าหมาย
3 โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือ - 1.เพือ่ ให้ผู้เรียนมีความรู้ในการ

- ฝึกอบรม นักเรียน นักศึกษา

-

-

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม - ผู้เรียนมีความรู้เตรียมตัวเข้าสู่

ยุวกาชาด เนตรนารี เรียนรู้สู่

เตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประชาคมอาเซียน

2.เพือ่ ให้ผู้เรียนฝึกการใช้ทักษะชีวติ จานวน 120 คน

ไม่น้อยกว่า ค่านิยมที่ดีมีระเบียบวินัย

มีระเบียบวินัยเจตคติคา่ นิยมและปฏิบัติ

ร้อยละ 80

ตนตามกฏเกณฑ์ของการอยู่รวมกัน

และเยาวชน ในจังหวัดตาก

100,000

ฝึกอบรม

ประชาคมอาเซียนและมีเจตคติ

กองการ
ศึกษาฯ

ของเป้าหมาย
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ที่

โครงการ

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

1.เพือ่ ให้ผู้อบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ - ฝึกอบรม นักเรียน เยาวชน
ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

500,000

500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

500,000 จานวนผู้เข้าร่วม - ผู้เข้าอบรมมีความรู้เข้าใจ

ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ฝึกอบรม

ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.เพือ่ ให้ผู้อบรมได้นาความรู้มาปฏิบัติ ในจังหวัดตาก จานวน 100 คน

ไม่น้อยกว่า และสามารถปฏิบัติถ่ายทอด

และสามารถเผยแพร่ความรู้ได้

ร้อยละ 80 ความรู้ได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการ
ศึกษาฯ

ของเป้าหมาย
5 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาต่างประเทศ

1.เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ให้กับนักเรียน

- ฝึกอบรม นักเรียน นักศึกษา

นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป

ครู ผู้บริหารข้าราชการ

100,000

-

-

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม - นักเรียน นักศึกษา ครูผู้บริหาร
ฝึกอบรม

2.เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกอบรม และประชาชนทั่วไป

ข้าราชการ และประชาชนทัว่ ไป

กองการ
ศึกษาฯ

ไม่น้อยกว่า ทีจ่ ังหวัดตากได้รับการพัฒนาและ

เรียนรู้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน

ที่สนใจในจังหวัดตาก

ร้อยละ 80 ฝึกทักษะด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ

คาศัพท์ ภาษาต่างประเทศ

จานวน 100 คน ต่อปี

ของเป้าหมาย และสามารถเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1.เพือ่ ส่งเสริมให้มีการนาความรู้
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

- ฝึกอบรม เยาวชน นักเรียน

ตามแนวพระราชดาริมาปรับใช้

นักศึกษา ครู บุคลากรทางการ

ในชีวติ ประจาวัน

ศึกษา ประชาชนทั่วไป

2.เพือ่ ส่งเสริมการศึกษาให้สอดคล้อง ในจังหวัดตาก
กับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ และ

จานวน 125 คน

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้
ฝึกอบรม

โครงการตามแนวพระราชดาริ

กองการ
ศึกษาฯ

ไม่น้อยกว่า และสามารถมาปรับใช้ในชีวิต
ร้อยละ 80 ประจาวัน
ของเป้าหมาย 2.มีการส่งเสริมการศึกษาให้

นโยบายรัฐบาล

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา

3.เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศกึ ษา

ชาติ และนโยบายรัฐบาล

เรียนรู้ดว้ ยตนเองจากประสบการณ์ตรง

3.ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรูด้ ้วยตนเอง

จากประสบการณ์ตรง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ 1.เพือ่ ให้นักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับ - ฝึกอบรม เยาวชน นักเรียน
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ

การประกอบอาชีพอิสระ

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

100,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการ

นักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

ฝึกอบรม

ประกอบอาชีพอิสระ

2.เพือ่ ให้นักเรียนสามารถนาความรู้ไป จานวน 50 คน ต่อปี

ไม่น้อยกว่า 2.นักเรียนสามารถประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเองได้

ร้อยละ 80 สร้างรายได้ให้ตนเองได้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการ
ศึกษาฯ

ของเป้าหมาย 3.นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิด

3.เพือ่ ให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์

ประโยชน์ สร้างคุณค่าให้กับตนเอง
สังคม และประเทศชาติ

8 โครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา - เพือ่ จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา

1.จัดประชุมคณะกรรมการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก เป็นกรอบในการกาหนด การศึกษาขององค์กรปกครอง

300,000

300,000

50,000

50,000

50,000

เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนา

ทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษา

ส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบฯ

ในจังหวัดตาก

2.จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

ระยะเวลา

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

กองการ

แล้วเสร็จ

มีแผนพัฒนาการศึกษา

ศึกษาฯ

ตามหนังสือ

สาหรับเป็นเครื่องมือในการ

กระทรวงฯ

แก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนด้านการศึกษา

ด้านการศึกษา
3. จัดทารูปเล่มแผนพัฒนา

จานวนรูปเล่ม

การศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน 50 เล่ม
9 โครงการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อดาเนินการติดตามความ

1. ดาเนินการติดตามและ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวนครั้ง 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

กองการ

แผนพัฒนาการศึกษาของ

ก้าวหน้าในการดาเนินการ

ประเมินผลการดาเนินงานตาม

ที่ดาเนินการ ได้ทราบความก้าวหน้าปัญหา

ศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

โครงการ/กิจกรรม ที่มีในแผน

แผนพัฒนาการศึกษา

พัฒนาการศึกษาขององค์การ

ปีละ 1 ครั้ง

การจัดทาแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดตาก

2. ประเมินผลความพึงพอใจ

บริหารส่วนจังหวัดตาก

ติดตาม

และอุปสรรค เพือ่ ใช้ในการวางแผน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจ ผลการดาเนินงานต่อแผนพัฒนา

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ต่อแผนพัฒนาการศึกษาของ

การศึกษา

ตากทราบผลกการประเมิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ปีละ 1 ครั้ง

ความพึงพอใจต่อการดา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

เนินงานตามแผนพัฒนาการ
ศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก
10 โครงการประสานการจัดทา

1.เพื่อจัดทา/ทบทวนยุทธศาสตร์ 1.จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ระยะเวลา

1.มียุทธศาสตร์การพัฒนาของ

กองการ

แผนพัฒนาการศึกษา

การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน แผนพัฒนาการจัดการศึกษา

แล้วเสร็จ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ศึกษาฯ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องถิ่นในจังหวัดตากด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดตาก

2.เพื่อบูรณาการโครงการขององค์กรในจังหวัดตาก

สาหรับเป็นแนวทางในการ

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตาก 2. จัดประชุมคณะกรรมการ

ดาเนินการร่วมกันระหว่าง

ด้านการศึกษา

ประสานแผนพัฒนาการศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

2.มีการบูรณาการโครงการของ

ตามระเบียบฯ จังหวัดตากด้านการศึกษา

องคืการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดตากด้านการศึกษา
11 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ 1. เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้

- ฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดนตรี และทักษะด้านดนตรีให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

-

-

200,000

200,000

200,000 จานวนผู้เข้าร่วม - นักเรียน นักศึกษา ครู
ฝึกอบรม

และบุคลากร มีความรู้และ

นักศึกษา ครู และบุคลากร

ในจังหวัดตาก

ไม่น้อยกว่า ทักษะด้านดนตรีเพิ่มขึ้น

ทางการศึกษา

จานวน 100 คน

ร้อยละ 80

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้

กองการ
ศึกษาฯ

ของเป้าหมาย

ฝึกอบรมเรียนรู้ทักษะด้านดนตรี
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โครงการ

ที่

12 โครงการอุดหนุนสื่อการเรียน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

1. เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียน

- สนับสนุนสื่อการเรียน

การสอน ให้แก่หน่วยงาน

การสอนของสถานศึกษาในการ

การสอนให้กับหน่วยงาน

ราชการ องค์กรปกครองส่วน

จัดการเรียนการสอนให้แก่

ราชการ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น และสถานศึกษาภายใน

นักเรียนในจังหวัดตาก

ท้องถิ่น และสถานศึกษา

จังหวัดตาก

2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ

ภายในจังหวัดตาก

2. ผู้เรียนมีความรู้ในทักษะ

ให้แก่นักเรียนในจังหวัดตาก

จานวน 114 แห่ง

ด้านต่างๆ

3. เพื่อให้มีอุปกรณ์การเรียน

- อุดหนุนสื่อการเรียน

การสอนอย่างเพียงพอ

การสอนให้กับหน่วยงาน

การสอนอย่างเพียงพอ

และทั่วถึง

ราชการ องค์กรปกครองส่วน

และทั่วถึง

19,689,750

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนโรงเรียน 1. โรงเรียนมีสื่อการเรียน

กองการ

ที่ได้รับการ การสอน ที่เพียงพอในการ

ศึกษาฯ

อุดหนุน

จัดการเรียนการสอน

ร้อยละ 80 ให้แก่นักเรียนในจังหวัดตาก

3. มีอุปกรณ์การเรียน

26,600,000

ท้องถิ่น และสถานศึกษา
ภายในจังหวัดตาก
จานวน 123 แห่ง
- อุดหนุนสื่อการเรียน

23,470,000

การสอนให้กับหน่วยงาน
ราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสถานศึกษา
ภายในจังหวัดตาก
จานวน 119 แห่ง

รวม 12 โครงการ

-

-

22,389,750 29,050,000 25,870,000 2,400,000 2,400,000

-

-
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2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ

ที่

1 โครงการส่งเสริมการดาเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

1.เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแนวทาง - จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 200,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

200,000

200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

200,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนได้รับความรูเ้ กี่ยวกับ กองแผนและ
ฝึกอบรม/กิจกรรม การเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย

เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรผสมผสาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร จานวน 200 คน

ไม่น้อยกว่า การทาบัญชีครัวเรือน การทาบัญชี

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

ร้อยละ 80 ต้นทุน

บพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ

งบประมาณ

ของเป้าหมาย 2.ประชาชนได้น้อมนาและยึดหลัก

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พอเพียง จานวน 2 ครั้ง ๆละ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

การดารงชีวิตตามแนวทางหลัก

150 คน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ยั่งยืน

2.เพือ่ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
3.เพือ่ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

2 โครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อ

1.เพือ่ ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ - จัดฝึกอบรมให้กับประชาชน

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้กับประชาชน
(AEC)

500,000

500,000

500,000

500,000

จานวน 400 คน

500,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ กองแผนและ
ฝึกอบรม

และทักษะในการพัฒนาอาชีพ

2.เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนา

ไม่น้อยกว่า 2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ

ความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ

ร้อยละ 80 พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคม

งบประมาณ

ของเป้าหมาย เศรษฐกิจอาเซียน
3 โครงการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย

1.เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนา

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และ

กลุ่มอาชีพในภาคการเกษตร

ความรู้ทักษะในการประกอบอาชีพ

ศึกษาดูงานให้กับเกษตรกรและ

จังหวัดตาก

2.เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่ม เครือข่ายกลุ่มอาชีพในภาค
เกษตรกรและเครือข่ายกลุ่มอาชีพ
ในภาคการเกษตร

การเกษตร จานวน 600 คน

1,350,000

1,040,000

1,040,000

200,000

200,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ กองแผนและ
ฝึกอบรม

และเพิ่มพูนทักษะในการประกอบ งบประมาณ

ไม่น้อยกว่า อาชีพ
ร้อยละ 80 2.กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพมีความ
ของเป้าหมาย เข้มแข็งสามรถพึ่งพาตนเองได้

200

แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

4 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน
จังหวัดตาก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

3.เพือ่ ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร/กลุ่ม

3.กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ สามารถ

อาชีพเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนความรู้

เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนความรู้

ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ

ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ

1. เพื่อให้ความรู้ในการเลี้ยงโคขุน - จัดฝึกอบรมให้ความรู้

350,000

200,000

200,000

200,000

200,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนได้รับ

แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนในพื้นที่ แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
จังหวัดตาก

ฝึกอบรม

จานวน 200 คน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองแผนและ

ความรู้ในการเลี้ยงโคขุนที่ถูกวิธี งบประมาณ

ไม่น้อยกว่า และเพิ่มพูนทักษะในการประกอบ

2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการ

ร้อยละ 80 อาชีพ
ของเป้าหมาย 2. เกษตรกรมีการเลี้ยงโคขุน

เลี้ยงโคขุนเพิ่มมากขึ้น และเกษตรกร

มีอาชีพมั่นคง รายได้เพิ่มขึ้น

เพิ่มมากขึ้น และเกษตรกร
มีอาชีพมั่นคง รายได้เพิ่มขึ้น

5 โครงการส่งเสริมการปลูกและ

1.เพื่อส่งเสริมการผลิตลาไย

- จัดฝึกอบรมให้กับประชาชน

-

100,000

-

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้ปลูกลาไยได้รับความรู้

พัฒนาศักยภาพการผลิตลาไย

จังหวัดตาก

จานวน 120 คน

จังหวัดตาก

2.เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตลาไย

- สนับสนุนกล้าพันธุ์ปัจจัย

ไม่น้อยกว่า 2.ผู้ปลูกลาไยสามารถลด

จังหวัดตาก

การผลิต

ร้อยละ 80 ต้นทุนการผลิตลาไย

ฝึกอบรม

เทคโนโลยีการผลิตลาไย

กองแผนและ
งบประมาณ

ของเป้าหมาย 3.ผู้ปลูกลาไยจาหน่ายผลผลิต
ในราคาที่สูงขึ้น
6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพ

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ

- อาสาสมัครสาธารณสุข,

และพัฒนาการจัดการอนามัย

งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

แกนนาสุขภาพ, ประชาชน

สิ่งแวดล้อม

2,800,000

2,800,000

2,800,000

2,800,000

2,800,000 จานวนผู้เข้าร่วม - ได้รับความรู้ ความเข้าใจ

ฝึกอบรม

งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ที่สนใจ, ผู้สังเกตการณ์

ไม่น้อยกว่า ในชุมชน

และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน

ร้อยละ 80

จานวน 630 คน

ของเป้าหมาย

กองกิจการ
สภาฯ
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

7 โครงการฝึกอบรมด้านการจัดการ
สุขาภิบาลอาหาร

8 โครงการฝึกอบรมป้องกันควบคุม
โรคที่สาคัญ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ ละส่งเสริม

- อาสาสมัครสาธารณสุข,

งานด้านสุขาภิบาลอาหาร

แกนนาสุขภาพ, ประชาชน

2561
(บาท)
600,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000

600,000

600,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

600,000 จานวนผู้เข้าร่วม - ได้รับความรู้งานด้าน
ฝึกอบรม

สุขาภิบาลอาหาร สามารถ

ที่สนใจ, ผู้สังเกตการณ์

ไม่น้อยกว่า พัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะ

และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน

ร้อยละ 80 ในการดาเนินงานตามบทบาท

จานวน 135 คน

ของเป้าหมาย หน้าที่ได้มากยิ่งขึ้น

1. เพื่อสร้างความตระหนักและ

- อาสาสมัครสาธารณสุข

ให้ความรู้ ความเข้าใจในการ

ประจาหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่

รณรงค์ป้องกันโรคที่สาคัญ

ที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
ฝึกอบรม

ตระหนักและได้รับความรู้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองกิจการ
สภาฯ

กองกิจการ
สภาฯ

ไม่น้อยกว่า ในการป้องกันควบคุม

2. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคและลด และประชาชนที่สนใจ

ร้อยละ 80 โรคที่สาคัญมากขึ้น

อัตราการตายของประชาชน

ในจังหวัดตาก

ของเป้าหมาย 2. อัตราการเกิดโรคลดลงหรือ

อันเกิดจากโรคที่สาคัญ

จานวน 450 คน

สามารถพบการเกิดโรค
ได้เร็วขึ้น

9 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่

- เพื่อให้ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

- อาสาสมัครสาธารณสุข

เครือข่ายชมรมอาสาสมัคร

มีความสามารถในการทางาน

ระดับต่างๆ

สาธารณสุข

อย่างมีประสิทธิภาพ

จานวน ๑,๒๐๐ คน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 จานวนผู้เข้าร่วม - ชมรมมีการทางานอย่างมี

ฝึกอบรม

ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ

กองกิจการ
สภาฯ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ของเป้าหมาย

10 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิ - เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
และการดูแลสุขภาพผู้พิการ

และทักษะแก่ผู้พิการ

- ฝึกอบรมผู้พิการหรือผู้ดูแล
ผู้พิการ หรือผู้เกี่ยวข้อง
จานวน ๑00 คน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวนผู้เข้าร่วม - ผู้พิการมีความรู้ความเข้าใจ
ฝึกอบรม

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองกิจการ
สภาฯ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ของเป้าหมาย
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสานึก - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์

- ฝึกอบรมสตรี และสมาชิก

ที่ดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม

ในครอบครัว ในจังหวัดตาก

และวัฒนธรรม ของสตรีและบุคคล

ให้ดารงสืบต่อไป

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

200,000

200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000 จานวนผู้เข้าร่วม - สตรี และบุคคลในครอบครัว
ฝึกอบรม

จานวน 200 คน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ได้รับทักษะและความรู้เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองกิจการ
สภาฯ

ไม่น้อยกว่า เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์กับตนเอง,
ร้อยละ 80 ครอบครัว และสังคม ต่อไป

ในครอบครัว

ของเป้าหมาย
12 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ- เพื่อให้สตรีและบุคคลในครอบครัว
สตรีและบุคคลในครอบครัว

- ฝึกอบรมสตรี และสมาชิกใน

ได้รับความรูเ้ พื่อนาไปพัฒนาศักยภาพ

ครอบครัว ในจังหวัดตาก

ของตนเอง

จานวน 200 คน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 จานวนผู้เข้าร่วม -บุคคลในครอบครัวได้รับความรู้ กองกิจการ
ฝึกอบรม

อย่างทั่วถึง และนาไปใช้เป็น

สภาฯ

ไม่น้อยกว่า แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ร้อยละ 80 ของตนเอง
ของเป้าหมาย

13 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ตามแนว - เพื่อให้ความรูด้ ้านแนวคิดเศรษฐกิจ

- ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000 จานวนผู้เข้าร่วม -สามารถนาแนวพระราชดาริ

พระราชดาริ หลักเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงสามารถนามาปรับใช้ในการ

สตรี และสมาชิกในครอบครัว

แก่สตรีและบุคคลในครอบครัว

ในจังหวัดตาก

ไม่น้อยกว่า ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จานวน 90 คน

ร้อยละ 80

ดารงชีวิตประจาวัน

ฝึกอบรม

มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน

กองกิจการ
สภาฯ

ของเป้าหมาย
14 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนา

- เพื่อให้สตรีและบุคคลในครอบครัว

- ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน

การสร้างอาชีพของสตรีและบุคคลใน ได้รับความรูใ้ นเรือ่ งการประกอบอาชีพ สตรี และสมาชิกในครอบครัว
ครอบครัว

2,060,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000 จานวนผู้เข้าร่วม -ทาให้ครอบครัวมีอาชีพที่

ฝึกอบรม

เหมาะสม มีรายได้ที่พอเพียงต่อ

ที่เหมาะสมกับตนเอง และท้องถิ่น

ในจังหวัดตาก

ไม่น้อยกว่า การเลีย้ งชีพ และนาความรูท้ ี่ได้รับ

เพื่อการมีรายได้ในการเลี้ยงชีพ

จานวน 440 คน

ร้อยละ 80 ถ่ายทอดสู่สังคม

อย่างพอเพียงพอเพียง

กองกิจการ
สภาฯ

ของเป้าหมาย
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

15 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการดูแล - เพื่อให้สตรีและบุคคลในครอบครัว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ฝึกอบรมสตรี และสมาชิก

สุขภาพอนามัยที่ดีของสตรีและบุคคลสามารถมีความตระหนักถึงการดูแล

ในครอบครัว ในจังหวัดตาก

ในครอบครัว

จานวน 400 คน

สุขภาพ และมีการปรับพฤติกรรม

2561
(บาท)
260,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000

350,000

350,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

350,000 จานวนผู้เข้าร่วม -สตรีและบุคคลในครอบครัว
ฝึกอบรม

สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองกิจการ
สภาฯ

ไม่น้อยกว่า อย่างถูกต้องและสามารถถ่ายทอด
ร้อยละ 80 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ในการดารงชีวิตประจาวัน

ของเป้าหมาย
16 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ - เพื่อให้สตรีและบุคคลในครอบครัว

- ฝึกอบรมสตรี และสมาชิก

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของสตรีและ ได้รับความรูใ้ นการอนุรักษ์ทรัพยากร

ในครอบครัวในจังหวัดตาก

บุคคลในครอบครัว

จานวน 470 คน

และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง

240,000

400,000

400,000

400,000

400,000 จานวนผู้เข้าร่วม - สตรีและบุคคลในครอบครัว
ฝึกอบรม

มีความคิดที่จะสงวน บารุงรักษา

กองกิจการ
สภาฯ

ไม่น้อยกว่า เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากร
ร้อยละ 80 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของเป้าหมาย

17 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมหลัก

- เพื่อให้สตรีและบุคคลในครอบครัว

- ฝึกอบรมสตรี และสมาชิกใน

ประชาธิปไตยแก่กลุ่มสตรีและบุคคล ได้รับความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ

ครอบครัวในจังหวัดตาก

ในครอบครัว

จานวน 200 คน

การเมืองในระดับท้องถิ่นและนา

200,000

200,000

200,000

200,000

ฝึกอบรม

สภาฯ

ร้อยละ 80 รับเลือกตัง้ ผู้ได้รับลือกตัง้ ให้เป็น
ของเป้าหมาย ผู้บริหารท้องถิ่น ทีม่ ีประสิทธิภาพ

และชุมชนต่อไป

18 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการ

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

- ฝึกอบรมผู้สูงอายุ

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ให้ดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้

ในจังหวัดตาก

อย่างภาคภูมิใจ มีคุณค่าและมี

จานวน 340 คน

ความรูแ้ ละนาความรูไ้ ปใช้ใน

ส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น

กองกิจการ

ไม่น้อยกว่า ทัง้ ในฐานะผู้ลงคะแนนสียง ผู้สมัคร

ความรูท้ ี่ ได้ได้เผยแพร่ในครอบครัว

ความสุขในการดารงชีวิตอยู่ได้รับ

200,000 จานวนผู้เข้าร่วม - สตรีและบุคคลในครอบครัวได้มี

100,000

150,000

100,000

100,000

100,000 จานวนผู้เข้าร่วม - ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่ในสังคม
ฝึกอบรม

ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

กองกิจการ
สภาฯ

ไม่น้อยกว่า และภาคภูมิใจในคุณค่า
ร้อยละ 80 ของตนเอง
ของเป้าหมาย

ชีวิตประจาวันได้พบปะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
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19 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

- เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรูต้ ่างๆ

- ฝึกอบรมผู้สูงอายุในจังหวัดตาก 450,000

สาหรับการนาไปพัฒนาศักยภาพของ

จานวน 1,100 คน

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
450,000

450,000

450,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

450,000 จานวนผู้เข้าร่วม - ผู้สูงอายุได้รับความรูอ้ ย่างทั่วถึง กองกิจการ
ฝึกอบรม

และนาไปใช้เป็นแนวทางในการ

สภาฯ

ไม่น้อยกว่า พัฒนาศักยภาพของตนเอง และ

ตนเอง และถ่ายทอดให้กับสังคม

ร้อยละ 80 ถ่ายทอดให้กับสังคม
ของเป้าหมาย
20 โครงการฝึกอบรมเครือข่าย/ชมรม - เพื่อพัฒนาเครือข่ายและชมรม
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีความเข้มแข็ง และดาเนิน

- ฝึกอบรมประธาน/รองประธาน/ 200,000

200,000

200,000

200,000

ฝึกอบรม

กรรมการ/เลขา/สมาชิก ของ

จังหวัดตากเข้มแข็ง ดาเนินงาน

กองกิจการ
สภาฯ

ไม่น้อยกว่า อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไป

งานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปใน ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดตาก
แนวทางเดียวกัน

200,000 จานวนผู้เข้าร่วม - เครือข่าย/ชมรมผู้สูงอายุใน

ร้อยละ 80 ในแนวทางเดียวกัน

จานวน 200 คน

ของเป้าหมาย
21 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
และเพิ่มสมรรถนะทางร่างกายให้กับ มีสุขภาพที่ดี
เด็กและเยาวชน

- ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน

150,000

150,000

150,000

150,000

จานวน 200 คน

150,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี
ฝึกอบรม

2.เด็กและเยาวชนได้รับการ

2.เพื่อจัดกิจกรรมเพิ่มสมรรถนะ

ไม่น้อยกว่า พัฒนาด้านสมรรถนะทางร่างกาย

ทางร่างกายให้กับเด็กและเยาวชน

ร้อยละ 80 3.เด็กและเยาวชนมีเวทีในการ

กองกิจการ
สภาฯ

ของเป้าหมาย แสดงออกทางสร้างสรรค์ที่ดี

3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนรูจ้ ัดใช้เวลา

ห่างไกลจากยาเสพติด

ว่างในการแสดงออกทางสร้างสรรค์
ห่างไกลจากยาเสพติด

22 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ-เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน
พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ได้รับความรูต้ ่าง ๆ สาหรับการนาไป
พัฒนาศักยภาพของตนเอง

-ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ โดยมีแกนนา

400,000

600,000

600,000

600,000

600,000 จานวนผู้เข้าร่วม - เด็กและเยาวชนได้รับความรู้
ฝึกอบรม

อย่างทั่วถึง และนาไปใช้เป็น

เด็กและเยาวชน

ไม่น้อยกว่า แนวทางในการพัฒนาศักยภาพ

จานวน 135 คน

ร้อยละ 80 ของตนเอง

กองกิจการ
สภาฯ

ของเป้าหมาย
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23 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1.เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน

เพื่อส่งเสริมจิตสานึกที่ดีต่อสังคมและ จิตสานึกที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกสถานที่ โดยมีเด็ก

สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชน 2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย

และเยาวชน จานวน 90 คน

2561
(บาท)
400,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000

400,000

400,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

400,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.เด็กและเยาวชนมีจิตสานึกที่ดี กองกิจการ
ฝึกอบรม

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สภาฯ

ไม่น้อยกว่า 2.เด็กและเยาวชนสามารถนา
ร้อยละ 80 ความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู"้

ของเป้าหมาย ในทางสร้างสรรค์ประกอบการ

ของรัฐบาล

เรียนรู้ในห้องเรียน
24 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 1.เพื่อเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจ

- ฝึกอบรมด้านการคุ้มครอง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวนผู้เข้ารับ 1.ทาให้ประชาชนได้รับความรู้

งานคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน แก่ผู้บริโภคให้ตระหนักถึงสิทธิ

ผู้บริโภค ให้กับ กลุ่มสตรี อสม.

การฝึกอบรม เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค

ในจังหวัดตาก

ของผู้บริโภค

และ กศน.ตาบล

ไม่น้อยกว่า 2.ประชาชนสามารถใช้สิทธิ

2.เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้บริโภคเกิด

จานวน 100 คน

ร้อยละ 80 และมีบทบาทร่วมกับภาครัฐ

สานักปลัดฯ

ของเป้าหมาย ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ความตื่นตัวในการรักษาสิทธิของ

อย่างแพร่หลาย

ตัวเองอย่างจริงจัง

3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
25 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ- เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
อาสาสมัครสาธารณสุข

สาธารณสุข

- ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
อาสาสมัครสาธารณสุขและ

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000 จานวนผู้เข้าร่วม - สามารถพัฒนาศักยภาพ และ กองกิจการ
ฝึกอบรม

เพิ่มทักษะ ในการดาเนินงาน

เครือข่ายในจังหวัดตาก

ไม่น้อยกว่า ตามบทบาทหน้าที่ได้มากยิ่งขึ้น

จานวน 130 คน

ร้อยละ 80

สภาฯ

ของเป้าหมาย
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26 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ - เพื่อเพิ่มความรูแ้ ละส่งเสริม
งานสาธารณสุขมูลฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- อาสาสมัครสาธารณสุข

ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

เครือข่าย และประชาชน

และเครือข่ายด้านงานสาธารณสุข

ที่สนใจ จานวน 600 คน

2561
(บาท)
1,200,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,200,000

1,200,000

1,200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

1,200,000 จานวนผู้เข้าร่วม - สามารถพัฒนาศักยภาพ และ

ฝึกอบรม

เพิ่มทักษะ ในการดาเนินงาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองกิจการ
สภาฯ

ไม่น้อยกว่า ตามบทบาทหน้าที่ได้มากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 80
ของเป้าหมาย

27 โครงการฝึกอบรมพัฒนาระบบ
สุขภาพภาคประชาชน

- เพื่อเพิ่มความรูค้ วามเข้าใจในระบบ

- ฝึกอบรมอาสาสมัคร

สุขภาพของประชาชน

สาธารณสุข และประชาชน

700,000

600,000

600,000

600,000

600,000 จานวนผู้เข้าร่วม - สามารถพัฒนาศักยภาพ และ กองกิจการ
ฝึกอบรม

ที่สนใจ จานวน 750 คน

เพิ่มทักษะ ในการดาเนินงาน

สภาฯ

ไม่น้อยกว่า ตามบทบาทหน้าที่ได้มากยิ่งขึ้น
ร้อยละ 80
ของเป้าหมาย

28 โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์
ผู้ป่วยที่ยากไร้ ของ อบจ.ตาก

- เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ ยากไร้

- สงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้

ในจังหวัดตาก

ในจังหวัดตาก จานวน 180 คน

550,000

550,000

550,000

550,000

550,000

จานวนผู้ป่วย - ผู้ป่วยที่ยากไร้ได้รับการ
ที่ยากไร้

ช่วยเหลือทาให้สามารถได้รับ

ที่ได้รับ

บริการได้ทั่วถึง

กองกิจการ
สภาฯ

การสงเคราะห์
29 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสานึก - เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ด้านการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่กลุ่มสตรี
และบุคคลในครอบครัว

ประเพณีที่ดีงามของแต่ละท้องถิ่น

- ฝึกอบรมสตรี และสมาชิก
ในครอบครัว ในจังหวัดตาก
จานวน 130 คน

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000 จานวนผู้เข้าร่วม - สตรี และบุคคลในครอบครัว
ฝึกอบรม

ได้รับทักษะและความรู้เพิ่มขึ้น

กองกิจการ
สภาฯ

ไม่น้อยกว่า เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์กับตนเอง,
ร้อยละ 80 ครอบครัว และสังคม ต่อไป
ของเป้าหมาย
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้สตรีและบุคคลในครอบครัว

- ฝึกอบรมสตรี และสมาชิก

การเมืองการปกครองในระบอบ

ได้รับความรูค้ วามเข้าใจเกี่ ยวกับ

ในครอบครัว ในจังหวัดตาก

ประชาธิปไตย แก่กลุ่มสตรี

การเมืองการปกครองในระดับ

จานวน 855 คน

และบุคคลในครอบครัว

ท้องถิ่น และนาความรูท้ ี่ ได้เผยแพร่

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
750,000

750,000

750,000

2565
(บาท)

พอเพียง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

750,000 จานวนผู้เข้าร่วม - สตรี และบุคคลในครอบครัว
ฝึกอบรม

มีความรูเ้ รือ่ งการเมืองการปกครอง

สภาฯ

ของเป้าหมาย
60,000

-

-

-

-

จานวนที่จัดทา 1. ประชาชนได้น้อมนาและยึด กองแผนและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความพอดี การใช้แปลงนาสาธิตฯ และโรลอัพ

หลักการดารงชีวิตตามแนวทาง

ชีวิตอย่างรอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตใน จานวน 1 ชุด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. จัดนิทรรศการ ร่วมกับ

ให้เกิดประโยชน์มีคุณค่าและเกิดรายได้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
2. เพื่อเผยแพร่ต้นแบบแปลงนาสาธิต

กองกิจการ

ร้อยละ 80 เผยแพร่ในครอบครัวและชุมชน

1. เพื่อส่งเสริมการน้อมนาแนวทางตามหลั1.
ก จัดทาโมเดลต้นแบบ

ความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ไม่น้อยกว่า ในระดับท้องถิ่นและนาความรูท้ ี่ได้

ในครอบครัวและชุมชนต่อไป

31 โครงการตามรอยพ่อเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ชุมชน จานวน 5 ครั้ง

40,000

100,000

100,000

100,000

100,000

งบประมาณ

จานวนครั้ง อย่างยั่งยืน
ในการ

2. แปลงนาสาธิตตามโครงการ

จัดกิจกรรม ภูมิปัญญาไทย ทานา 1 ไร่ ได้เงิน

ตามโครงการภูมิปัญญาไทยทานา 1 ไร่

1 แสนบาท ของจังหวัดตาก

ได้เงิน 1 แสนบาท ของจังหวัดตาก

ได้รับการเผยแพร่

3. เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนสานึกถึง

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

พระมหากรุณาธิคณ
ุ และตระหนักถึง

ที่เข้มแข็ง พอกินพอใช้

ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จ

ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

4. เกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยน

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ความคิด ประสบการณ์ และ

4. เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้คนใน

มีกลุ่มครือข่ายทางด้านอาชีพ

พืน้ ทีไ่ ด้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน

การเกษตรกรรม ตามแนวทาง

และต่อยอดเป็นกลุ่มเครือข่ายทาง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านอาชีพการเกษตรกรรมได้
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

32 โครงการพัฒนาศักยภาพและ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ประชาชน เยาวชน

2561
(บาท)
450,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

2565
(บาท)
จานวนผู้เข้าร่วม 1. ประชาชนมีอาชีพและ
-

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ

การประกอบอาชีพของประชาชน ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ

ตามแนวทางประชารัฐ

2. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และผู้บริหารจัดการตลาด

ไม่น้อยกว่า 2. นโยบายรัฐบาลตามโครงการ

ตามโครงการตลาดประชารัฐให้เกิด ประชารัฐ (CMO)

ร้อยละ 80 ตลาดประชารัฐ ได้ขับเคลื่อน

การปฏิบัติเป็นรูปธรรม

ของเป้าหมาย ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติ

จานวน 280 คน

ฝึกอบรม

มีรายได้เพิ่มขึ้น

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

เป็นรูปธรรม

ประชาชน และผู้ประกอบการ

3. ประชาชนและผู้ประกอบการ

สามารถยกระดับการสร้างงาน

สามารถพัฒนาศักยภาพและ

สร้างอาชีพและสร้างรายได้

ยกระดับการสร้างงาน สร้างอาชีพ

4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้

และสร้างรายได้

ส่วนราชการและผู้บริหารจัดการ

4. ส่วนราชการและผู้บริหาร

ตลาดประชารัฐ (CMO) สามารถ

จัดการตลาดประชารัฐ (CMO)

ให้คาแนะนาการบริหารจัดการ

ให้คาแนะนาการบริหารจัดการ

ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งการจัดทาแผนการตลาด

จัดทาแผนวิเคราะห์การตลาด

วิเคราะห์การตลาด พัฒนาสินค้า

พัฒนาสินค้าสร้างความพึงพอใจ

และสร้างความพึงพอใจให้กับ

ให้กับผู้บริโภค

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองแผนและ
งบประมาณ

ผู้บริโภค
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

33 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/ 1. จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

100,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้ประกอบการ OTOP/

กองแผนและ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ OTOP

ชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ OTOP/ชุมชน จานวน 90 คน

ฝึกอบรม

ตามนโยบาย "ไทยนิยมยั่งยืน"

ภัณฑ์ของตนเอง ให้ได้มาตรฐาน

2. สนับสนุนการพัฒนาแปรรูป

ไม่น้อยกว่า ผลิตภัณฑ์และบรรจุได้มาตรฐาน

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ

ผลิตและบรรจุภัณพ์

ร้อยละ 80 2. เครือข่ายมีความเข้มแข็งและ

OTOP/ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการ 3. สนับสนุนการตลาด

ของเป้าหมาย สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

และผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์

3. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ/ชุมชน

บรรจุภัณฑ์ได้รับ 3. ผู้ประกอบการ/ชุมชน

ให้มีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์

การพัฒนา สามารถเพิ่มมูลค่าและยกระดับ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
34 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ทันตสาธารณสุข

ชุมชน ได้รับการพัฒนาภัณฑ์ให้ งบประมาณ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ

- อาสาสมัครสาธารณสุข

-

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

การทางานด้านทันตสาธารณสุข

ประจาหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่

2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ

ที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข

ไม่น้อยกว่า ด้านทันตสาธารณสุข

ในการปรับเปลี่ยนทัศนะคติ

และประชาชนที่สนใจ

ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้

และพฤติกรรมด้านทันตสาธารณสุข

ในจังหวัดตาก

ของเป้าหมาย ความเข้าใจ ในการปรับเปลี่ยน

ตามกลุ่มวัยและชุมชน

จานวน 230 คน

ฝึกอบรม

มีความรู้ และทักษะการทางาน

กองกิจการ
สภาฯ

ทัศนะคติ และพฤติกรรมด้านทันต

3. เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก

สาธารณสุข ตามกลุ่มวัยและชุมชน

ของประชาชน

3. สามรถแก้ปัญหาสุขภาพ

4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ

ช่องปากของประชาชน

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา

4. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีการ

สุขภาพช่องปากของประชาชน

บูรณาการและมีส่วนร่วมในการ

ในจังหวัดตาก

แก้ปัญหาสุขภาพช่องปากของ
ประชาชนในจังหวัดตาก
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

35 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ

- อาสาสมัครสาธารณสุข

100,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. คนในชุมชนมีความรู้

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ประจาหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่

ที่ถูกต้อง

ที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข

ไม่น้อยกว่า ภูมิคุ้มกันโรคที่ถูกต้อง

2. เพื่อส่งเสริมการส่วนร่วม

และประชาชนที่สนใจ

ร้อยละ 80 2. คนในชุมชนมีการส่วนร่วม

ของคนในชุมชนในการสร้าง

ในจังหวัดตาก

ของเป้าหมาย ของในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

เสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างมี

จานวน 230 คน

ฝึกอบรม

ความเข้าใจการสร้างเสริม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองกิจการ
สภาฯ

โรคอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ
36 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

1. เสริมสร้างความรู้ ทักษะ

- อาสาสมัครสาธารณสุข

-

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี

การดูแลผู้ป่วยยากไร้และ

การดูแลผู้ป่วยยากไร้และ

ประจาหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่

ผู้ด้อยโอกาส

ผู้ด้อยโอกาสที่ถูกต้อง

ที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข

ไม่น้อยกว่า ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ถูกต้อง

2. เพื่อส่งเสริมการส่วนร่วม

และประชาชนที่สนใจ

ร้อยละ 80 2. คนในชุมชนมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชนในการดูแล

ในจังหวัดตาก

ของเป้าหมาย ในการดูแลผู้ป่วยยากไร้และ

ผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

จานวน 230 คน

ฝึกอบรม

ความรู้ทักษะ การดูแลผู้ป่วย

กองกิจการ
สภาฯ

ผู้ด้อยโอกาส

3. เพื่อให้ผู้ป่วยยากไร้และ

3. ผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อย

ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สามารถดารงชีวิตได้อย่างปกติสุข

สามารถดารงชีวิตได้อย่าง

และไม่ลาบาก

ปกติสุข และไม่ลาบาก
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

37 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้

- อาสาสมัครสาธารณสุข

ความเข้าใจ การป้องกัน

ประจาหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่

และควบคุมโรคเอดส์

ที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข

ไม่น้อยกว่า และควบคุมโรคเอดส์

2. เพื่อส่งเสริมมีส่วนร่วมและ

และประชาชนที่สนใจ

ร้อยละ 80 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วน

โรคเอดส์

100,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์
ฝึกอบรม

สนับสนุนการป้องกันและควบคุม ในจังหวัดตาก

38 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ความรู้ ความเข้าใจ การป้องกัน

3. สามารถปรับทัศนคติต่อ

ทัศนคติต่อผู้ป่วยเอดส์ ไม่เกิด

ผู้ป่วยเอดส์ ไม่เกิดการซ้าเติม

การซ้าเติม ส่งเสริมให้มีการดูแล

ส่งเสริมให้มีการดูแลผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ร่วมกันในชุมชน

ร่วมกันในชุมชน

4. เพื่อลดจานวนผู้ติดเชื้อเอดส์

4. สามารถลดจานวนผู้ติดเชื้อ

และลดอัตราการตายด้วยโรคเอดส์

เอดส์ และลดอัตราการตายด้วย

ของประชาชนในจังหวัดตาก

โรคเอดส์ของประชาชนในจังหวัดตาก

การดูแลสุขภาพและการ

ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแล

ประจาหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่

ออกกาลังกาย

สุขภาพด้วยการออกกาลังกาย

ที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข

-

130,000

130,000

130,000

130,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. สามารถเสริมสร้างทักษะ
ฝึกอบรม

ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ร้อยละ 80 ออกกาลังกาย

การเสริมสร้างสุขภาพของตนเอง ในจังหวัดตาก

ของเป้าหมาย 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการ

จานวน 300 คน

กองกิจการ
สภาฯ

ไม่น้อยกว่า ในการดูแลสุขภาพด้วยการ

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี และประชาชนที่สนใจ
และผู้อื่น รวมทั้งสามารถนาวิธี

สภาฯ

และควบคุมโรคเอดส์

3. เพื่อให้มีความรู้และปรับ

- อาสาสมัครสาธารณสุข

กองกิจการ

ของเป้าหมาย ร่วมและสนับสนุนการป้องกัน

จานวน 230 คน

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

เสริมสร้างสุขภาพของตนเอง

การดูแลสุขภาพไปปฏิบัติในชีวิต

และผู้อื่น รวมทั้งวิธีการดูแล

ประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สุขภาพไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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39 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การควบคุมโรคอุบัติใหม่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี

มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกัน

ซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกัน

อย่างมีความสุข

อย่างมีความสุข

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ

- อาสาสมัครสาธารณสุข

-

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี

สถานการณ์ แนวทาง และวิธี

ประจาหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่

การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

ที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข

ไม่น้อยกว่า แนวทาง และวิธีการเฝ้าระวัง

อุบัติใหม่ อย่างถูกต้อง

และประชาชนที่สนใจ

ร้อยละ 80 ป้องกัน ควบคุมโรคอุบัติใหม่

2. เพื่อเตรียมความพร้อมในการ

ในจังหวัดตาก

ของเป้าหมาย อย่างถูกต้อง

ป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่

จานวน 230 คน

ฝึกอบรม

ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองกิจการ
สภาฯ

2. มีการเตรียมความพร้อมรับ

โดยสร้างการส่วนร่วม ระหว่าง

สถานการณ์ การป้องกันและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัคร

ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่

สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน

โดยสร้างการส่วนร่วม ระหว่าง

และประชาชนในจังหวัดตาก

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อาสาสมัคร

ในการพัฒนาระบบ กลไก

สาธารณสุขประจาหมู่บ้านและ

การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม

ประชาชนในจังหวัดตาก ในการ

โรคอุบัติใหม่

พัฒนาระบบ กลไก การเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคอุบัติใหม่
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40 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
สุขภาพจิตในชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้

- อาสาสมัครสาธารณสุข

ในการดูแล ส่งเสริม และป้องกัน

ประจาหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000 จานวนผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
1. สามารถเสริมสร้างทักษะ
ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ

การเกิดปัญหาสุขภาพจิตของคน ที่เกี่ยวข้องในงานสาธารณสุข

ไม่น้อยกว่า ดูแลสุขภาพจิตของคนในชุมชน

ในชุมชน

และประชาชนที่สนใจ

ร้อยละ 80 2. มีการเสริมสร้างสุขภาพจิต

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ในจังหวัดตาก

ของเป้าหมาย ด้วยตนเองและผู้อื่น รวมทั้ง

มีการเสริมสร้างสุขภาพจิต

จานวน 230 คน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองกิจการ
สภาฯ

สามารถนาวิธกี ารดูแลสุขภาพจิต

ด้วยตนเองและผู้อื่น รวมทั้ง

ไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้

สามารถนาวิธีการดูแลสุขภาพจิต

อย่างมีประสิทธิภาพ

ไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้

3. สามารถบูรณาการกับ

อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจาหมู่บ้านและ
ประชาชนในจังหวัดตากในการ
ดูแลสุขภาพจิตในชุมชน
41 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

1. เพื่อลดจานวนประชากรสัตว์

1. ทาหมันและฉีดวัคซีนสัตว์

อันอาจจะทาให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า

จานวน 100 ตัว

2. ให้ความความรู้ ในการปฏิบัติที่

-

200,000

200,000

200,000

200,000

จานวนสัตว์ 1. จานวนประชากร สัตว์อัน
ที่ได้รับการ อาจจะทาให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้า

สภาฯ

ทาหมั้นและฉีด 2. คนในชุมชนมีความความรู้

ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันควบคุม

วัคซีนโรค

ในการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

โรคพิษสุนัขบ้า

พิษสุนัขบ้า

การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

3. เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษ

ไม่น้อยกว่า 3. สามารถสร้างพื้นที่ปลอด

สุนัขบ้า ป้องกันควบคุมระบาดและ

ร้อยละ 80 โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันควบคุม

ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

ของเป้าหมาย ระบาด และลดอัตราการเกิด

ในชุมชน

กองกิจการ

โรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคน

2. ฝึกอบรมอาสาสมัคร

ในชุมชนให้เห็นความสาคัญ

สาธารณสุข ประจาหมู่บ้าน

ในการนาสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัด

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในงาน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนผู้เข้าร่วม 4. คนในชุมชนมีส่วนร่วม และ
ฝึกอบรม

เห็นความสาคัญในการนา

ไม่น้อยกว่า สัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัด ไปรับ

ไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค สาธารณสุข และประชาชน

ร้อยละ 80 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า

ของเป้าหมาย พิษสุนัขบ้า

ที่สนใจ ในจังหวัดตาก
จานวน 230 คน

42 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพ
ในครอบครัวและชุมชน

- เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ

43 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการสร้าง - เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในชุมชน

44 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การรักษาโรคในเบื้องต้น

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

การส่งเสริมสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับ แกนนาสุขภาพ, ประชาชน
ครอบครัวและชุมชน

สุขภาวะที่ดีในชุมชน

- อาสาสมัครสาธารณสุข,

1,000,000 จานวนผู้เข้าร่วม - กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้

ฝึกอบรม

ที่สนใจ, ผู้สังเกตการณ์

ไม่น้อยกว่า ครอบครัวและชุมชน

และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน

ร้อยละ 80

จานวน 215 คน

ของเป้าหมาย

- อาสาสมัครสาธารณสุข,

-

400,000

400,000

400,000

400,000 จานวนผู้เข้าร่วม - ทาให้ชุมชนมีสุขภาวะ

มีแนวทางร่วมกันในการ

แกนนาสุขภาพ, ประชาชน

สร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชน

ที่สนใจ, ผู้สังเกตการณ์

ไม่น้อยกว่า

และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน

ร้อยละ 80

จานวน 80 คน

ของเป้าหมาย

- เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ

- อาสาสมัครสาธารณสุข,

ในการปฐมพยาบาล และการรักษา แกนนาสุขภาพ, ประชาชน
โรคในเบื้องต้น

ในการส่งเสริมสุขภาพของ

ฝึกอบรม

-

500,000

500,000

500,000

ที่เหมาะสม

500,000 จานวนผู้เข้าร่วม - ประชาชนมีความรู้
ฝึกอบรม

ความเข้าใจ ในการดูแล

ที่สนใจ, ผู้สังเกตการณ์

ไม่น้อยกว่า รักษาโรคเบื้องต้นอย่างถูกต้อง

และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน

ร้อยละ 80

จานวน 540 คน

ของเป้าหมาย

กองกิจการ
สภาฯ

กองกิจการ
สภาฯ

กองกิจการ
สภาฯ
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

- อาสาสมัครสาธารณสุข,

พฤติกรรมสุขภาพที่ดี

และความรู้ที่จาเป็นในการ

แกนนาสุขภาพ, ประชาชน

ของประชาชน

ดูแลสุขภาพของตนเอง

ที่สนใจ, ผู้สังเกตการณ์

ไม่น้อยกว่า อย่างถูกต้อง

และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน

ร้อยละ 80

จานวน 600 คน

ของเป้าหมาย

ครอบครัวเข้มแข็งของสตรี

- สตรี และสมาชิกในครอบครัว

ด้านสถาบันครอบครัว

ในจังหวัดตาก

และบุคคลในครอบครัว

600,000

600,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- เพื่อให้ประชาชนมีทักษะ

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนา

600,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

45 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง

46 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง

-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

600,000 จานวนผู้เข้าร่วม - ประชาชนมีพฤติกรรม
ฝึกอบรม

-

600,000

400,000

400,000

400,000 จานวนผู้เข้าร่วม - สามารถเสริมสร้างความ
ฝึกอบรม

จานวน 660 คน

ในการดูแลรักษาสุขภาพ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองกิจการ
สภาฯ

กองกิจการ
สภาฯ

ไม่น้อยกว่า ในครอบครัว เกิดความรัก
ร้อยละ 80 ความเข้าใจ และความผูกพัน
ของเป้าหมาย ระหว่างพ่อแม่ลูก

47 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน - เด็ก และเยาวชน

-

100,000

100,000

100,000

จานวน 120 คน

100,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี กองกิจการ

สุขภาพและทักษะในการดารง

มีสุขภาพที่ดี

ฝึกอบรม

2. เด็กและเยาวชนได้รับ

ชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน

2. เพื่อจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะในการ

ไม่น้อยกว่า

ดารงชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน

ร้อยละ 80 ดารงชีวิต

3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้

ของเป้าหมาย 3. เด็กและเยาวชนมีเวทีในการ

การพัฒนาด้านทักษะในการ

เวลาว่างในการแสดงออกทาง

แสดงออกทางสร้างสรรค์ที่ดี

สร้างสรรค์ห่างไกลจากยาเสพติด

ห่างไกลจากยาเสพติด

48 โครงการฝึกอบรมทักษะและ

- เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ

- ฝึกอบรมคนพิการ

ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

ทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่

จานวน 200 คน

คนพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-

-

200,000

200,000

200,000 จานวนผู้เข้าร่วม - คนพิการมีความรู้ ความ
ฝึกอบรม

สภาฯ

เข้าใจทักษะและส่งเสริมอาชีพ

กองกิจการ
สภาฯ

ไม่น้อยกว่า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ร้อยละ 80
ของเป้าหมาย
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

49 โครงการขับเคลื่อนเสริมสร้าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ - ฝึกอบรม เด็ก เยาวชน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

100,000 จานวนผู้เข้าร่วม - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีทักษะ

เครือข่ายเด็กและเยาวชน

และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

เจ้าหน้าที่ อปท. ที่เกี่ยวข้อง

ฝึกอบรม

ในระดับพื้นที่จังหวัดตาก

รวมถึงกระตุ้นกระบวนการคิด

และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.

ไม่น้อยกว่า ที่เข้มแข็ง และมีองค์ความรู้

วิเคราะห์สภาพปัญหาในพื้นที่

จานวน 340 คน

ร้อยละ 80 เรื่องปัญหาสังคมการอนุรักษ์

ของเด็กและเยาวชน

การทางานเป็นทีม/เครือข่าย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองกิจการ
สภาฯ

ของเป้าหมาย สิ่งแวดล้อม และหลักการเขียน

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริม

โครงการที่ถูกต้อง โดยสามารถ

พลังภาคีเครือข่ายในการทางาน

เชื่อมโยงการบูรณาการทางาน

กับเด็กและเยาวชน

ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

3. เพื่อให้เด็กและเยาวชน เครือข่าย

เด็กและเยาวชน เป็นแกนนาการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาในพื้นที่
50 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ

- ฝึกอบรม อาสาสมัคร

การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียง

การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียง

สาธารณสุข (อสม.) และ จนท.

เบื้องต้น

ในเบื้องต้นอย่างถูกวิธี

ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข

ไม่น้อยกว่า อย่างถูกต้อง

2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ ฯลฯ

ร้อยละ 80 2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล

ของคนในชุมชนในการดูแลผู้ป่วย จานวน 200 คน

-

-

100,000

100,000

100,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ฝึกอบรม

ทักษะการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

กองกิจการ
สภาฯ

ของเป้าหมาย ผู้ป่วยติดเตียง

ที่มีภาวะติดเตียง

3. ผู้ป่วยติดเตียงได้รับการ

3. เพื่อให้ผู้ป่วยติดเตียงได้รับ

ดูแลที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง

การดูแลที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

51 โครงการควบคุมป้องกันโรค
ความเสี่ยงเรื้อรัง (NCDs)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

- เพื่อควบคุมป้องกัน และลด

- สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ

จานวน

- ประชาชนในจังหวัดตาก

กองกิจการ

อัตราการเกิดโรคความเสี่ยง

ในการลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

หน่วยงาน

มีอัตราการเกิดโรคความเสี่ยง

สภาฯ

เรื้อรัง (NCDs) ของประชาชน

ให้กับหน่วยงานในพื้นที่

ที่ได้รับการ เรื้อรัง (NCDs) น้อยลง

จังหวัดตาก

จานวน 3 แห่ง

อุดหนุน

1. รพ.สต.บ้านท่าไม้แดง

32,000

2. รพ.สต.แม่กาษา

200,000

3. รพ.สต.ยะพอ

50,000

- อุดหนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ
ในการลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง
ให้กับหน่วยงานในพื้นที่

52 โครงการพัฒนาศักยภาพ

จานวน 2 แห่ง
1. รพ.สต.รวมไทยพัฒนา

-

50,000

-

-

-

2. รพ.สต.วาเลย์

-

50,000

-

-

-

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้

- อุดหนุน รพ.สต.

จานวน

การให้บริการรักษาและฟื้นฟู

บริการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ

ในพื้นที่จังหวัดตาก

หน่วยงาน

สุขภาพประชาชน

ประชาชน

จานวน 2 แห่ง

ที่ได้รับการ ด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ

2. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ 1. รพ.สต.เกาะตะเภา

-

-

100,000

-

-

ที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน

-

-

100,000

-

-

2. รพ.สต.บ้านแม่ยะ

อุดหนุน

- ประชาชนได้รับบริการ
รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ

กองกิจการ
สภาฯ

ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

การรักษาพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุข
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

53 โครงการพัฒนาศักยภาพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1. เพื่อให้มีอุปกรณ์ทางการ

- อุดหนุน รพ.สต. ในพื้นที่

จานวน

การให้บริการรักษาผู้ป่วย

แพทย์สาหรับดูแลผู้ป่วย

จังหวัดตาก จานวน 2 แห่ง

หน่วยงาน

เรื้อรัง

2. เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจ
หยุดเต้นเฉียบพลัน ได้รับการ

1. รพ.สต.บ้านโกกโก่
2. รพ.สต.บ้านยะพอ

-

200,000
50,000

-

ดูแลอย่างทันท่วงที

- อุดหนุนโรงพยาบาลสามเงา

-

-

-

-

-

300,000

-

500,000

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชนได้รับการบริการ
ที่มีคุณภาพและทั่วถึง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองกิจการ
สภาฯ

ที่ได้รับการ
อุดหนุน

-

จานวน 1 แห่ง
54 โครงการพัฒนาศักยภาพ
การให้บริการหอผู้ป่วยใน

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบริการ

- อุดหนุนโรงพยาบาลวังเจ้า

หอผู้ป่วยใน โดยจัดบริการ

จานวน 1 แห่ง

สุขภาพครอบคลุมทั้งด้านการ
รักษา ส่งเสริม ป้องกัน และ

จานวน

- ประชาชนได้รับการบริการ

กองกิจการ

หน่วยงาน

สุขภาพที่มีคุณภาพ สามารถ

สภาฯ

ที่ได้รับการ เข้าถึงบริการทุกระดับได้อย่าง
อุดหนุน

เหมาะสม ทั้งด้านการรักษา

ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย แก่ประชาชน

ส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค

ในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง

และฟื้นฟูสภาพ สร้างความ

2. เพื่อจัดหาอุปกรณ์และ

พึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ

เครื่องมือทางการแพทย์ที่จาเป็น
ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

55 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

56 โครงการพัฒนาศักยภาพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

1. เพื่อทาลายแหล่งเพาะพันธุ์

- อุดหนุน รพ.สต.

จานวน

1. ชุมชนมีบทบาทในการ

กองกิจการ

และกาจัดลูกน้ายุงลาย

ในพื้นที่จังหวัดตาก

หน่วยงาน

มีส่วนร่วมในการดาเนินการ

สภาฯ

2. เพื่อประเมินค่าดัชนีลูกน้า

จานวน 2 แห่ง

ที่ได้รับการ ป้องกันและควบคุมโรค

ยุงลาย

1. รพ.สต.วาเล่ย์

-

-

50,000

-

-

2. รพ.สต.บ้านยะพอ

-

-

50,000

-

-

-

-

450,000

-

-

1. เพื่อให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุดหนุนคลินิคชุมชนอบอุ่น

อุดหนุน

ไข้เลือดออก เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน

จานวน

1. มีอุปกรณ์ทางการแพทย์

การให้บริการงานฟื้นฟู

ที่เหมาะสมกับความเจ็บป่วยของ เทศบาลนครแม่สอด

หน่วยงาน

สมรรถภาพผู้รับบริการ

ผู้รับบริการ และมีอุปกรณ์ที่มี

ที่ได้รับการ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น

จานวน 1 แห่ง

อุดหนุน

เพื่อให้บริการประชาชน

กองกิจการ

เทศบาล

สภาฯ

นครแม่สอด

มีคุณภาพ

2. เพื่อเป็นการลดช่องว่างในการ

2. ประชาชนสามารถเข้าถึง

เข้าถึงบริการทางการแพทย์และ

บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาธารณสุขที่มีคุณภาพได้รับบริการ

และได้มาตรฐานวิชาชีพ

โดยมีเครือ่ งมือทางการแพทย์ได้อย่าง

3. ประชาชนได้รับความสะดวก

เต็มประสิทธิภาพของการให้บริการ

รวดเร็วในการรับบริการ

3. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ

4. เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้

ด้านการรักษาพยาบาลและฟื้นฟู

บริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

สมรรถภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อการให้บริการ

4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดูแลและรักษาผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง
5. เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
มาตรฐานด้านการรักษาพยาบาล
และฟื้นฟูสมรรถภาพ
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวน

- ประชาชนมีความเข้าใจ

กองกิจการ

การดูแลตนเองร่วมกับอาสา

สภาฯ

6. เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความ
พึงพอใจสูงสุดต่อการใช้บริการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
7. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดูแลและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ และผู้สูงอายุ

57 โครงการจัดหาเครื่องมือควบคุม

- เพื่อควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

- อุดหนุนให้กับชมรม อสม.

ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ไม่เรื้อรัง (NCDs) โดยใช้อุปกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดตาก

หน่วยงาน

(NCDs)

ในการตรวจวัดและแนะนา

จานวน 3 แห่ง

ที่ได้รับการ สมัครสาธารณสุข เพื่อควบคุม

ให้คาปรึกษาในการปรับเปลี่ยน

1. ชมรม อสม. ป่ามะม่วง

-

-

75,000

-

-

พฤติกรรม

2. ชมรม อสม. หนองบัวเหนือ

-

-

86,000

-

-

3. ชมรม อสม. แม่ท้อ

-

-

199,000

-

-

รวม 57 โครงการ

-

-

อุดหนุน

ป้องกันโรคติดต่อไม่เรื้อรัง
(NCDs)

17,342,000 21,120,000 22,630,000 19,880,000 19,880,000
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แบบ ผ. 02
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ

ที่

1 โครงการร่วมสืบสานประเพณี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

1.เพือ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า - ร่วมกับจังหวัดตากจัดงานตากสิน 6,400,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6,400,000

6,400,000

6,400,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

6,400,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.ได้เทิดพระเกียรติสมเด็จ

งานตากสินมหาราชานุสรณ์

ตากสินมหาราช

มหาราชานุสรณ์ฯ มีกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม

จังหวัดตาก

2.เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม

1.จัดการแสดงละครประกอบ

ไม่น้อยกว่า 2.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ

ร่วมกับจังหวัดตากในการจัดงานตากสิน

แสงสียงเทิดพระเกียรติ

ร้อยละ 80 สืบสานประเพณี วัฒนธรรม

มหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก

2.การชกมวยไทยฯ

วัฒนธรรมชนเผ่าม้ง จังหวัดตาก

3.เป็นการสงเสริมการท่องเที่ยว

จานวน 20,000 คน

เพิ่มรายได้สู่ท้องถิ่น
780,000

780,000

780,000

780,000 จานวนผู้เข้าร่วม ๑.ประเพณีปีใหม่ม้งได้รับการ
กิจกรรม

ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น วัฒนธรรมชนเผ่าม้ง
ที่มีความสาคัญต่อวิถีชีวิตชนเผ่าม้ง

ศึกษาฯ

นุสรณ์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1.เพื่อบารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต - จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี 750,000

กองการ

ของเป้าหมาย ในการจัดงานตากสินมหาราชา

3.เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วจังหวัดตาก3.กิจกรรมอื่นๆ ตามทีจ่ ังหวัดมอบ

2 โครงการร่วมสืบสานประเพณี

พระเจ้าตากสินมหาราช

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

สืบสานสู่ชนรุ่นหลัง

กองการ
ศึกษาฯ

ไม่น้อยกว่า 2.นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80 เพิ่มมากขึ้น

2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ ยวจังหวัดตาก จานวน 10,000 คน

ของเป้าหมาย
3 โครงการร่วมสืบสานประเพณี

1.เพื่อบารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต - จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี 500,000

550,000

550,000

550,000

550,000 จานวนผู้เข้าร่วม ๑.ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า

วัฒนธรรมชนเผ่าปกาเกอะญอ

ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น วัฒนธรรมชนเผ่าปกาเกอะญอ

จังหวัดตาก

ที่มีความสาคัญต่อวิถีชีวิตชนเผ่า

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า สู่ชนรุ่นหลัง

ปกาเกอะญอ

จานวน 3,000 คน ต่อปี

ร้อยละ 80 2.นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก

2.เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วจังหวัดตาก

กิจกรรม

ปกาเกอะญอได้รับการสืบสาน

กองการ
ศึกษาฯ

ของเป้าหมาย เพิ่มมากขึ้น
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

4 โครงการร่วมสืบสานประเพณี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อบารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต - จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

100,000 จานวนผู้เข้าร่วม ๑.ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า

วัฒนธรรมชนเผ่าเครือไต

ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น วัฒนธรรมชนเผ่าเครือไต

กิจกรรม

เครือไตได้รับการสืบสาน

จังหวัดตาก

ที่มีความสาคัญต่อวิถีชีวิตชนเผ่าเครือไต ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า สู่ชนรุ่นหลัง

2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ ยวจังหวัดตาก จานวน 2,000 คน

ร้อยละ 80 2.นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการ
ศึกษาฯ

ของเป้าหมาย เพิ่มมากขึ้น
5 โครงการร่วมสืบสานประเพณีขึ้นธาตุ 1.เพื่อบารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต - จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี 540,000
จังหวัดตาก

540,000

540,000

540,000

กิจกรรม

ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ขึ้นธาตุ ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดตาก

สรงน้าพระธาตุ จังหวัดตาก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 2.นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก

ในท้องถิ่น

จานวน 10,000 คน

ร้อยละ 80 เพิ่มมากขึ้น

วันสงกรานต์จังหวัดตาก

1.เพื่อบารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต - จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี 170,000

170,000

170,000

170,000

170,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.ประเพณีสรงน้าพระธาตุ
กิจกรรม

ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น สรงน้าพระธาตุ ในพื้นที่ จังหวัดตาก

ได้รับการสืบสานสู่ชนรุ่นหลัง

ที่มีความสาคัญต่อวิถีชีวิตประชาชน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 2.นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก

ในท้องถิ่น

จานวน 3,000 คน

ร้อยละ 80 เพิ่มมากขึ้น

ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ

ของเป้าหมาย

1. เพื่อบารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต - จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี 250,000
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น วันสงกรานต์ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

250,000

250,000

250,000

250,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. ประเพณีวันสงกรานต์ได้รับการ
กิจกรรม

สืบสานสู่ชนรุ่นหลัง

ที่มีความสาคัญต่อวิถีชีวิตประชาชน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 2.นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก

ในท้องถิ่น

จานวน 5,000 คน

ร้อยละ 80 เพิ่มมากขึ้น

2.เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วจังหวัดตาก

กองการ

ของเป้าหมาย

2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ ยวจังหวัดตาก

7 โครงการร่วมสืบสานประเพณี

สืบสานสู่ชนรุ่นหลัง

ที่มีความสาคัญต่อวิถีชีวิตประชาชน

2.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ ยวจังหวัดตาก

6 โครงการร่วมสืบสานประเพณี

540,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.ประเพณีขึ้นธาตุได้รับการ

กองการ
ศึกษาฯ

ของเป้าหมาย
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โครงการ

ที่

8 โครงการร่วมสืบสานประเพณี
บุญบั้งไฟ จังหวัดตาก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

1.เพือ่ บารุงรักษา สืบสาน ศิลปะ จารีต - จัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี 350,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000

350,000

350,000

2565
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

350,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. ประเพณีบุญบั้งไฟได้รับการ
กิจกรรม

ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น บุญบัง้ ไฟ ในเขตพืน้ ทีจ่ ังหวัดตาก

สืบสานสู่ชนรุ่นหลัง

ทีม่ ีความสาคัญต่อวิถีชีวติ ประชาชน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 2.นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดตาก

ในท้องถิ่น

ร้อยละ 80 เพิ่มมากขึ้น

จานวน 3,000 คน

9 โครงการร่วมส่งเสริมกิจกรรมหรือ 1.เพื่อทานุบารุงศาสนาและรักษาไว้ซึ่ง - การจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม 100,000

100,000

100,000

100,000

พิธีกรรมทางด้านศาสนา ในเขตพื้นที่ ทีย่ ึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชน หรือพิธกี รรมทางด้านศาสนา ดังนี้
ชาวจังหวัดตาก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการ
ศึกษาฯ

ของเป้าหมาย

2.เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000

จานวนครั้ง 1.ประชาชนมีทยี่ ึดเหนี่ยวทางจิตใจ

กองการ

ที่ดาเนินการ พร้อมทั้งทานุบารุงศาสนาและ

ศึกษาฯ

อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของ

- จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

2.เพือ่ สืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ - จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา

ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

สืบต่อไป

2.ประชาชนได้ร่วมกันดาเนิน

ฯลฯ

กิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา

ร่วมกันและนาหลักธรรมไปใช้
ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
10 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ 1.เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน - จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้
ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธ และเยาวชน ได้มีความรู้หลักการปฏิบัตดิ า้ นการปฏิบัตธิ รรมตามหลัก
ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

800,000

800,000

800,000

800,000

800,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชน และเยาวชน ได้นา
ฝึกอบรม

ความรู้ไปปฏิบัติตามหลัก

ด้านศาสนกิจของศาสนาพุทธ

ศาสนาพุทธ ให้แก่ประชาชน

ไม่น้อยกว่า ศาสนาพุทธได้อย่างถูกต้อง

2.เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

และเยาวชนทัว่ ไป

ร้อยละ 80 2.ประชาชนและเยาวชนทุกศาสนา

ประชาชน และเยาวชน

จานวน 800 คน

กองการ
ศึกษาฯ

ของเป้าหมาย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ 1.เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน - จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000

150,000

150,000

ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามและเยาวชน ได้มีความรู้หลักการปฏิบัตดิ า้ นการปฏิบัตหิ ลักศาสนาอิสลาม
ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

ความรู้ไปปฏิบัติตามหลัก

ด้านศาสนกิจของศาสนาอิสลาม

ให้แก่ประชาชน และเยาวชนทัว่ ไป

ไม่น้อยกว่า ศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง

2.เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

จานวน 250 คน

ร้อยละ 80 2.ประชาชนและเยาวชนทุกศาสนา
180,000

250,000

250,000

250,000

ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาคริสต์ และเยาวชน ได้มีความรู้หลักการปฏิบัตดิ า้ นการปฏิบัตหิ ลักศาสนาคริสต์

300,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนและเยาวชนได้นา
ฝึกอบรม

ความรู้ไปปฏิบัติตามหลัก

ด้านศาสนกิจของศาสนาคริสต์

ให้แก่ประชาชน และเยาวชนทัว่ ไป

ไม่น้อยกว่า ศาสนาคริสต์ได้อย่างถูกต้อง

2.เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

จานวน 350 คน ต่อปี

ร้อยละ 80 2.ประชาชนและเยาวชนทุกศาสนา

1.เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน - จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะพิธี

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนและเยาวชนได้รับ

พิธีกรรมทางด้านศาสนากิจ

และเยาวชน ได้มีความรู้หลักการปฏิบัตกิ รรมทางด้านศาสนากิจ

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

ด้านศาสนกิจ

ให้แก่ประชาชนและเยาวชนทัว่ ไป

ไม่น้อยกว่า อย่างถูกต้อง

2.เพือ่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

จานวน 400 คน ต่อปี

ร้อยละ 80 2.ประชาชนและเยาวชน

ฝึกอบรม

14 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ 1.เพือ่ ให้ประชาชนและเยาวชนได้ศกึ ษา- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ธรรมศึกษา 600,000
ด้านธรรมศึกษา บาลีศึกษาในเขตพื้นทีความรู
่ ้ธรรมศึกษา บาลีศกึ ษา พร้อมนาบาลีศกึ ษา ให้แก่ประชาชนและ
เยาวชนทัว่ ไป ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดตาก

2.เพือ่ ส่งเสริมความสามัคคีธรรมในหมู่ จานวน 400 คน ต่อปี
ประชาชน และเยาวชน
3.เพือ่ รักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่

ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ

ความรู้หลักการปฏิบัติด้านศาสนกิจ

กองการ
ศึกษาฯ

ของเป้าหมาย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ประชาชนและเยาวชน

หลักธรรมมาเผยแผ่

กองการ

ของเป้าหมาย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ประชาชนและเยาวชน

จังหวัดตาก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ของเป้าหมาย อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

12 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้ 1.เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน - จัดฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้

13 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

150,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนและเยาวชนได้นา
ฝึกอบรม

ประชาชนและเยาวชน

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

600,000

600,000

600,000

600,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนและเยาวชนได้ศึกษา
ฝึกอบรม

ภาษาบาลี และนาหลักธรรมคาสอน

กองการ
ศึกษาฯ

ไม่น้อยกว่า มาเผยแผ่ให้แก่ประชาชน และ
ร้อยละ 80 เยาวชนได้
ของเป้าหมาย 2.เกิดความสามัคคีในหมู่ประชาชน
และเยาวชนทั่วไป

สืบไป
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์

15 โครงการจัดงานราชพิธี, งานรัฐพิธี, - เพือ่ จัดงานราชพิธี งานรัฐพิธี

- ร่วมกับจังหวัดดาเนินงาน/

2561
(บาท)
1,500,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,000,000

1,500,000

1,500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

1,500,000 จานวนกิจกรรม 1.ร่วมกับจังหวัดจัดงานสาคัญ

งามวันสาคัญของชาติ และงาน

งานวันสาคัญของชาติ และงานรับเสด็จฯกิจกรรม ตามแผนดาเนินงาน

รับเสด็จฯ

โดยดาเนินการเอง และสนับสนุน

ทีจ่ ังหวัดมอบหมาย

2.สนับสนุนจังหวัด หรือองค์กร

ร่วมกับจังหวัด อปท. ในเขตพืน้ ที่

- สนับสนุนจังหวัดตากหรือ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรับเสด็จฯ

จังหวัดตาก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือการจัดงานวันสาคัญต่างๆ

- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ เก็บรวบรวม

- ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และ

16 โครงการศึกษาวิเคราะห์วิจัย และ

ที่ดาเนินการ ของชาติ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวนเรื่อง

- จังหวัดตาก มีข้อมูลที่ถูกต้อง

เผยแพร่ข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ

ข้อมูลในด้านศาสนา พร้อมทั้งเผยแพร่ เผยแพร่ดา้ นศาสนา ศิลปะ

ที่ดาเนินการ ในด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี

จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ท้องถิ่น จานวน 1 เรื่อง ต่อปี

สาหรับใช้ประโยชน์ในด้าน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการ
ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ

การศึกษาค้นคว้าต่อไป
17 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 1.เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ ละพัฒนา

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้และเพิม่

500,000

780,000 780,000 780,000 780,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.เครือข่ายกลุม่ ชาติพันธุ์ได้รับการ กองการ

เครือข่ายวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมของกลุ่ม ศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรม
จังหวัดตาก

ชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

ฝึกอบรม

ศึกษาฯ

ไม่น้อยกว่า ด้านวัฒนธรรม

กลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดตาก

ร้อยละ 80 2.กลุ่มชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันได้บน

2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูว้ ัฒนธรรมและ จานวน 140 คน

ของเป้าหมาย พื้นฐานความแตกต่างด้านวัฒนธรรม

จารีตประเพณีของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์

18 โครงการร่วมสืบสานประเพณี

พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้

1.เพือ่ บารุงรักษาและอนุรักษ์ ศิลปะ - จัดกิจกรรมบวงสรวงและสรงน้า

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 จานวนผู้เข้าร่วม ๑.ประเพณีบวงสรวงและสรงน้า

บวงสรวงและสรงน้าศาล

จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ศาลหลักเมืองเก่าจังหวัดตาก

หลักเมืองเก่า จังหวัดตาก

ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า สู่ชนรุ่นหลัง

2.เพือ่ เผยแพร่แหล่งความรู้ดา้ น

จานวน 500 คน ต่อปี

ร้อยละ 80 2.แหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์

ประวิตศิ าสตร์

กิจกรรม

ศาลหลักเมืองเก่าได้รับการสืบสาน

กองการ
ศึกษาฯ

ของเป้าหมาย เป็นที่รู้จักมากขึ้น

3.เพือ่ สร้างความสามัคคีในชุมชนและ

3.ประชาชนมีความรักสามัคคีและ

เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ ึ่งกันและกัน
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

19 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพือ่ เพิม่ พูนความรู้และทักษะให้กับ - จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

100,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

ปราชญ์ชาวบ้าน

วิถีปราชญ์ชาวบ้าน

ฝึกอบรมไม่น้อย มีความเข้มแข็งมากขึ้น

จังหวัดตาก

2.เพือ่ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จานวน 100 คน

กว่าร้อยละ 80 2.สมารถเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการ
ศึกษาฯ

ของเป้าหมาย ให้ประชาชนได้
20 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดศิลป

100,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.เยาวชนและประชาชนรู้จักศิลป

กองการ

ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ฝึกอบรมไม่น้อย วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น

ศึกษาฯ

2.เพือ่ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ

ท้องถิ่น

กว่าร้อยละ 80 2.เยาวชนและประชาชนสืบสานศิลป

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

จานวน 100 คน

ของเป้าหมาย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

1.เพือ่ เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมและ

- จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้แพร่หลาย

จังหวัดตาก

21 โครงการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่าย 1.เพือ่ เพิม่ พูนความรู้และพัฒนา

100,000

- จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และ 250,000

100,000

250,000

100,000

250,000

100,000

250,000

250,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.เครือข่ายวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรมและ

เพิม่ ศักยภาพเครือวัฒนธรรมและ

ฝึกอบรมไม่น้อย ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพ

จังหวัดตาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก

กว่าร้อยละ 80 และเพิม่ พูนความรู้

2.เพือ่ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จานวน 50 คน

ของเป้าหมาย 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

22 โครงการฝึกอบรมด้านประเพณี

1.เพือ่ อนุรักษ์ฟนื้ ฟูวฒ
ั นธรรมประเพณี - จัดฝึกอบรมด้านประเพณี ศิลปะ 300,000

ศิลปะ วัฒนธรรม ของจังหวัดตาก ทีท่ รงคุณค่าให้ดารงอยู่กับวิถีชีวติ
ของจังหวัดตาก

วัฒนธรรมของจังหวัดตาก
จานวน 300 คน

300,000

300,000

300,000

300,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.เยาวชน และประชาชนได้อนุรักษ์
ฝึกอบรม

ฟืน้ ฟูประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม

ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ

ไม่น้อยกว่า ทีท่ รงคุณค่าให้ดารงอยู่คสู่ ังคมไทย

2.เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ และพัฒนา

ร้อยละ 80 2.เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกัน

ด้านประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม

ของเป้าหมาย ศึกษาเรียนรู้ และตระหนักถึงคุณค่า

ให้คงอยู่ตอ่ ชนรุ่นหลัง

กองการ

ความเป็นมาของวัฒนธรรมประเพณี

ศิลปะ วัฒนธรรม
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

23 โครงการจัดทาห้องประวัติศาสตร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมกับจังหวัดตาก จัดทา 1. จัดทาห้องจัดเก็บนพปฎล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา สถานที่จารึกประวัติศาสตร์ของ
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สุวรรณฉัตร พร้อมทั้งพระบรม

2561
(บาท)
910,300

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนแห่ง 1. ได้ร่วมกับจังหวัดตาก จัดทา
สถานที่จารึกประวัติศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ฉายาลักษณ์ฯ และอื่นๆ

ของพระบาทสมเด็จพระ

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พร้อมทั้งจัดทาสื่อการนาเสนอ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ของจังหวัดตาก

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ พร้อมคา

บรมนาถบพิตร ให้แก่ประชาชน

2. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความ อธิบายเกี่ยวกับงานพระราชพิธี

จังหวัดตาก

จงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

2. ได้แสดงออกถึงความจงรัก

และพระมหากษัตริย์

ของจังหวัดตาก (ในรูปแบบ

ภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา

3. เพื่อน้อมสานึกในพระมหา

ดิจิตอลไฟล์) ณ อาคาร

และพระมหากษัตริย์

กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ

3. ได้น้อมสานึกในพระมหา

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร อ.เมือง จ.ตาก จานวน 1 แห่ง

กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุด

มหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร 2. จัดทาหนังสือจดหมายเหตุ

มิได้ ของพระบาทสมเด็จพระ

ประวัติศาสตร์เฉพาะเรื่องงาน

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ

บรมนาถบพิตร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการ
ศึกษาฯ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ของจังหวัดตาก
เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์นี้ไว้ให้
ประชาชนอนุชนรุ่นหลังได้
ค้นคว้าและเรียนรู้ต่อไป
ประกอบด้วย

228

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

2.1 หนังสือจดหมายเหตุ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

- ได้สืบทอดและถ่ายทอด

กองการศึกษาฯ

จานวนเล่ม

สาหรับจัดเก็บไว้ ณ อาคาร
พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ
จานวน 2 เล่ม
2.2 หนังสือจดหมายเหตุ

จานวนเล่ม

สาหรับแจกจ่ายหน่วยงาน/
ส่วนราชการจังหวัดตาก
จานวน 1,000 เล่ม
24 โครงการอุดหนุนวิทยาลัย

- เพื่อจัดทาพิพิธภัณฑ์เชิงนิเวศ

- สนับสนุนวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 1,500,000

-

-

-

-

จานวนแห่ง

โพธิวิชชาลัย (สร้างพิพิธภัณฑ์

ที่เป็นต้นแบบกระบวนการพัฒนา สร้างพิพิธภัณฑ์เชิงนิเวศน์

องค์ความรู้ตามวิถีวัฒนธรรม

เชิงนิเวศน์กะเหรี่ยงตาก)

แหล่งเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชน

กะเหรี่ยงจังหวัดตาก

ชนเผ่าผ่านพิพิธภัณฑ์เชิงนิเวศน์

ชาติพันธุ์เพื่อการท่องเที่ยว

จานวน 1 แห่ง

ชุมชน และนักท่องเที่ยวมาเที่ยว
จังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น

25 โครงการจัดงานฤดูหนาว
"อุ่นไอรัก คลายความหนาว"

1. เพื่อส่งเสริมและรักษาจารีต

- จัดกิจกรรมการจัดแสดง

ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม สาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น

ท้องถิ่นของจังหวัดตาก

-

300,000

300,000

300,000

300,000

จานวน

1. ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

กองการ

กิจกรรม

ของจังหวัดตาก ได้รับการ

ศึกษาฯ

เผยแพร่และสืบสานไว้

2. เพื่อการจัดแสดงสาธิตเกี่ยวกับ

2. ประชาชนได้จัดการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา

สาธิตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม

ชาวบ้านของชุมชนต่างๆ

และภูมิปัญญาท้องถิ่น
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

26 โครงการจัดงานตากสิน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ

- อุดหนุนจังหวัดตาก

มหาราชานุสรณ์ จังหวัดตาก

พระเจ้าตากสินมหาราช และ

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

ประจาปี พ.ศ. 2560 - 2561

สืบสานประเพณีการจัดงาน

ตากสินมหาราชาราชานุสรณ์

ตากสินมหาราชานุสรณ์ที่มีมา

จังหวัดตาก

แต่อดีตถึงปัจจุบัน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๒. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ

20,000 คน ต่อปี

ประจาปี พ.ศ. 2561 - 2562
ประจาปี พ.ศ. 2562 - 2563

รวม 26 โครงการ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวนผู้เข้าร่วม 1. ได้เทิดพระเกียรติสมเด็จ
กิจกรรม

2,000,000

-

-

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

พระเจ้าตากสินมหาราช และ

กองการ
ศึกษาฯ

ไม่น้อยกว่า ประเพณี การจัดงาน
ร้อยละ 80 ตากสินมหาราชานุสรณ์ ได้รับ

ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน

-

2,000,000

-

-

-

ของเป้าหมาย การสืบสานสู่ชนรุ่นหลัง
๒.หน่วยงานต่างๆ เกิดจิต

-

-

2,000,000

-

-

สานึกในการอนุรักษ์สืบสาน

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

และอนุรักษ์สืบสานประเพณี

อันดีงามให้คงอยู่คู่เป็น

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

เอกลักษณ์ของชาว

และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-

18,750,300 22,620,000 17,120,000 15,120,000 15,170,000

-

-
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แบบ ผ. 02
2.4 แผนงานการเกษตร

ที่

โครงการ

1 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
350,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
350,000

350,000

350,000

2565
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- จัดฝึกอบรมให้ความรู้และ

2.เพื่อให้เกษตรกรผู้ผลิตมีสุขภาพดี

ศึกษาดูงานการปลูกพืชผัก

และผลผลิตที่ได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ปลอดภัยจากสารพิษ

ไม่น้อยกว่า

3.เพื่อสร้างทางเลือกให้กับเกษตรกร

จานวน 300 คน

ร้อยละ 80 2.เป็นต้นแบบในการผลิตพืชผัก

ฐานทรัพยากรที่ตนเองมี

ฝึกอบรม/กิจกรรม พืชผักปลอดภัยจากสารพิษเพิ่มขึ้น งบประมาณ

ของเป้าหมาย ปลอดสารพิษ ให้เกษตรกรที่สนใจ

จาหน่ายพืชผักปลอดภัยจาก

ได้เรียนรู้

4.เพื่อส่งเสริมการตลาดและพัฒนา สารพิษ

3.มีสถานที่ผลิตและจาหน่าย

บรรจุภัณฑ์ของพืชผักปลอดภัยจาก - สนับสนุนการตลาดและ

พืชผักปลอดสารพิษ

สารพิษ

บรรจุภัณฑ์

1.เพื่อเผยแพร่ความรู้ วิชาการทางด้าน - จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้

การเกษตร ให้แก่บุคคลทัว่ ไป

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

350,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.เกษตรกรได้รับความรู้และผลิต กองแผนและ

1.เพื่อลดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี

ในการสร้างรายได้และสร้างงานจาก - สนับสนุนเครือข่ายผู้ผลิตและ

2 โครงการจัดงานวันเกษตรแฟร์

ตัวชี้วัด
(KPI)

การสาธิตด้านการเกษตรและ

2.เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มี จัดประกวดการแปรรูปผลผลิต

200,000

430,000

-

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม 1.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรม

กองแผนและ

ระหว่างเกษตรกรและนักวิชาการ งบประมาณ

ไม่น้อยกว่า 2.ประชาชน ผู้ประกอบการ

พืน้ ทีแ่ สดงผลผลิตทางการเกษตร

ทางการเกษตร

ร้อยละ 80 ได้ทราบถึงแหล่งผลิตทาง

3.เพือ่ ส่งเสริมการตลาด ผลผลิต

จานวน 2 ครั้ง

ของเป้าหมาย การเกษตรมากขึ้น

ทางการเกษตร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3.เกษตรกรมีแหล่งจาหน่าย

จานวน 4,000 คน

ผลผลิตทางการเกษตร
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

3 โครงการภูมิปัญญาไทย
ทานา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท

วัตถุประสงค์
1.เพือ่ น้อมนาแนวพระราชดาริของ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดฝึกอบรม จานวน 100 คน

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

300,000

300,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

300,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.เกษตรกรได้สืบสานหลักปณิธาน กองแผนและ
ฝึกอบรม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร งบประมาณ

ภูมิพลอดุลยเดช ในการใช้พื้นที่ให้เกิด - สนับสนุนการจัดทาแปลงนา

ไม่น้อยกว่า มหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมนา

ประโยชน์สูงสุดโดยเพิม่ ประสิทธิภาพ เกษตรผสมผสาน ปีละ 10 แปลง

ร้อยละ 80 แนวพระราชดาริมาใช้ในการปฏิบัติ

ของการผลิตจากผลผลิตทางการเกษตร - สนับสนุนเครื่องจักรกล

ของเป้าหมาย 2.เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

โดยใช้แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมค่าน้ามันเชื้อเพลิง
2.เพือ่ ให้เกษตรกรมีสุขภาพดีและ

ในการขนย้ายเพื่อปรับพื้นที่

ผลผลิตทีไ่ ด้ปลอดภัยจากสารเคมี

แปลงนา

3.เพือ่ เสริมสร้างนวัตกรรมในด้าน

- สนับสนุนปัจจัยการผลิต

สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติจริง
ในพื้นที่ของตนเองได้ อย่างเป็น
จานวนแปลงนา รูปธรรม เกษตรกรสามารถเพิ่ม
ที่สนับสนุน ประสิทธิภาพทางการเกษตร

แนวคิดและกระบวนการทานารูปแบบ วัสดุ อุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

ใหม่ทสี่ ามารถเพิม่ รายได้และลดต้นทุน พันธุ์สัตว์ต่างๆ

ในการผลิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น

ได้อย่างชัดเจน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

- สนับสนุนการพัฒนาแปรรูป
ผลผลิต และบรรจุภัณฑ์
- สนับสนุนการตลาด
- สนับสนุนศูนย์เรียนรู้
ภูมิปัญญาไทย

4 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1.เพื่อส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใน
เพื่อการเกษตรยั่งยืน

ภาคการเกษตร

- จัดฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 150,000
จานวน 100 คน

150,000

150,000

150,000

150,000

จานวนผู้เข้าร่วม 1.เกษตรกรลดต้นทุนผลิตในภาค กองแผนและ
ฝึกอบรมไม่น้อย การเกษตร

2.เพื่อลดต้นทุนการผลิตในภาค

กว่าร้อยละ 80 2.เกษตรกรนาปรัชญาเศรษฐกิจ

การเกษตร

ของเป้าหมาย พอเพียงมาใช้ในชีวิตประจาวัน

งบประมาณ

3.เพื่อรักษาสภาพดินให้มีความอุดม

สมบูรณ์
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

5 โครงการประกวดแปลงนาสาธิต

วัตถุประสงค์

1.เพือ่ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ - จัดประกวดแปลงนาสาธิตฯ

ภูมิปัญญาไทย ทานา 1 ไร่ ได้เงิน ด้านแนวคิดและกระบวนการทานา
1 แสนบาท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

100,000 จานวนแปลงนา - เกษตรกรที่ทาแปลงนาสาธิต กองแผนและ

ในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อยกย่อง

รูปแบบใหม่ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เชิดชูเกียรติฯ รางวัลชนะเลิศ

ที่เข้าร่วม

ได้รับการเชิดชูเกียรติและมีขวัญ งบประมาณ

โครงการ

กาลังใจเพิ่มขึ้น

2.เพือ่ เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ

1 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

- มีสถานที่สาหรับการเรียนรู้

และให้กาลังใจแก่เกษตรกรทีท่ า

จานวน 1 รางวัล รองชนะเลิศ

และศึกษาดูงานของผู้ที่สนใจ

แปลงนาสาธิตฯ ทีป่ ระสบผลสาเร็จ

อันดับ 2 จานวน 1 รางวัล และ
รางวัลชมเชย จานวน 10 รางวัล

6 โครงการจัดทาเอกสารคู่มือเกษตร - เพื่อเผยแพร่ความรูด้ ้านการเกษตร
ปลอดภัย

ปลอดภัย

- จัดทาเอกสารคู่มือ

100,000

-

-

-

-

จานวนรูปเล่ม - เกษตรกร/ประชาชนได้รับ

กองแผนและ

เกษตรอินทรีย์ เพื่อเผยแพร่

ความรู้เรื่องเกษตรปลอดภัย

งบประมาณ

ให้กับเกษตรกร/ประชาชน

เพิ่มขึ้น

ผู้สนใจ จานวน 2,000 เล่ม
7 โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้าน

1. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ

การประมงและการแปรรูปอาหาร เพาะเลี้ยงสัตว์น้ากับเกษตรกร

- เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตาก
จานวน 70 คน

-

150,000

150,000

150,000

150,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. เกษตรกรสามารถนาความรู้ กองแผนและ
ฝึกอบรม

ที่ได้รับไปประยุกต์ในด้านการ

2. เพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริม

ไม่น้อยกว่า

ให้รวมกลุ่มเป็นเครือข่ายอาชีพ

ร้อยละ 80 2. เกษตรกรมีการพัฒนาอาชีพ

ด้านการประมง

ของเป้าหมาย และสามารถรวมกลุ่มเป็นเครือ

งบประมาณ

ประมงได้

3. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จาก

ข่ายสร้างความเข้มแข้งให้กับ

การประมงเพิ่มขึ้น ผ่านการเพิ่ม

ชุมชน

มูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูป

3. เกษตรกรมีรายได้จากการ

4. เพื่อให้เกษตรกรรู้จักวิธีการ

ประมงเพิ่มขึ้น

แปรรูปอาหาร ถูกต้องตามหลัก

4. เกษตรกรรู้จักวิธีการแปรรูป

โภชนาการ

อาหาร ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

8 โครงการอุดหนุนการจัดงาน
วันเกษตรพบพระ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- อุดหนุนการจัดงาน

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000

150,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนผู้เข้าร่วม 1. ประชาชน ผู้ประกอบการ

แหล่งผลิตผลผลิตทางการเกษตร วันเกษตรพบพระ

กิจกรรม

ได้ทราบถึงแหล่งผลิตผลผลิต

2. ส่งเสริมด้านการตลาดแก่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า ทางการเกษตรมากขึ้น

เกษตรกร

จานวน 2,000 คน

ร้อยละ 80 2. เกษตรกรมีแหล่งจาหน่าย

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองแผนและ
งบประมาณ

ของเป้าหมาย ผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น

วิชาการแผนใหม่และเทคโนโลยี

และสามารถตกลงราคา

สมัยใหม่สู่เกษตรกร

ซื้อขายได้โดยตรงกับผู้บริโภค
นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ

9 โครงการจัดงานวันเกษตรแฟร์
อาเภอวังเจ้า

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ วิชาการ

- อุดหนุนการจัดงาน

-

-

200,000

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม 1. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ทางด้านการเกษตรให้แก่

วันเกษตรแฟร์อาเภอวังเจ้า

ประชาชนทั่วไป

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 2. ประชาชน ผู้ประกอบการ

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้

จานวน 1,200 คน

ร้อยละ 80 ได้ทราบถึงแหล่งผลิตทาง

กิจกรรม

เกษตรกรได้มีพื้นที่แสดงผลผลิต

กองแผนและ

ระหว่างเกษตรกรและนักวิชาการ งบประมาณ

ของเป้าหมาย การเกษตรมากขึ้น

ทางการเกษตร

3. เกษตรกรมีแหล่งจาหน่าย

3. เพื่อส่งเสริมการตลาด

ผลผลิตทางการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตร
10 โครงการประกวดศูนย์บริการและ

- เพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน- สนับสนุนการประกวดศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประจาตาบล

ในระดับตาบล ให้กับเกษตรกร

24,000

-

-

-

-

จานวนครั้ง/ 1. มีศูนย์บริการฯ ที่มีศักยภาพ กองแผนและ
กิจกรรม

การเกษตรประจาตาบล

งบประมาณ

2. มีศักยภาพด้านการจัดทา

จังหวัดตาก

รวม 9 โครงการ

ด้านความรู้และเทคโนโลยี
ฐานข้อมูลของ อปท.

-

-

1,274,000

1,530,000

1,300,000

950,000

1,050,000

-

-
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แบบ ผ. 02
2.5 แผนงานงบกลาง

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

1 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็น - เพื่อให้ผู้พิการหรือผู้ที่จาเป็นต้อง
ต่อสุขภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สมทบงบประมาณกับสานัก

2561
(บาท)
1,000,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

100,000

100,000

1,000,000

100,000

ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับบริการ หลักประกันสุขภาพและดาเนิน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนกลุ่ม

- ผู้ที่จาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู

กองกิจการ

เป้าหมายที่ได้รับ สมรรถภาพได้รับบริการเพิ่ม

งานตามข้อตกลง

มากขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

สภาฯ

บริการ ๘๐% และครอบคลุมมากขึ้น
ของเป้าหมาย
ทั้งหมด

รวม 1 โครงการ

-

-

1,000,000

1,000,000

100,000

100,000

100,000

-

-
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ยุทธศาสตร์จกังารพั
หวัดฒตาก
5 การบริ
ารจัดการภาครั
ยบร้กอษาความสงบเรี
ย
นาของ
อปท. หในเขตจั
งหวัดตากฐ และการรั
5 การบริกหษาความมั
ารจัดการที่น่ดคงชายแดนและความสงบเรี
ี การจัดระเบียบชุมชน/สังคมรั
ยบร้อย
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 1. เพื่อจัดทา/ทบทวนแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1.จัดประชุมคณะกรรมการ

ท้องถิ่น ของ อบจ.ตาก เป็นกรอบ

เกี่ ยวกับการจัดทาแผนพัฒนา

ในการกาหนดทิศทางการพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์

ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาฯ

ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

2.จัดทารูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น

สามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและ

อบจ.ตาก (ที่ เพิ่มเติมหรือ

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

300,000

300,000

2565
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ระยะเวลา

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก กองแผนและ

แล้วเสร็จ

มีแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผน

งบประมาณ

ตามระเบียบฯ การดาเนินงาน สาหรับเป็นเครื่องมือ
ในการแก้ไขปัญหาความต้องการ
จานวนเล่ม ของประชาชนได้อย่างแท้จริง

สนองตอบความต้องการของประชาชน เปลี่ยนแปลง)

ในจังหวัดตาก

จานวน 100 เล่ม ต่อครัง้

2.เพื่อจัดทาแผนการดาเนินงาน

3.จัดทารูปเล่มแผนการดาเนินงาน

ซึ่งแสดงรายละเอียดแผนงาน/

ประจาปีงบประมาณ อบจ.ตาก

โครงการพัฒนา และกิจกรรม

และแผนการดาเนินงาน เพิ่มเติม

ที่จะดาเนินการ

จานวน 100 เล่ม ต่อครัง้

1.เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการ

1.ดาเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหาร

ปฏิบัติงาน ดาเนินงานตามแผนพัฒนา

การดาเนินการ จานวน 4 ครัง้

ส่วนจังหวัดตาก

อบจ.ตาก

2.สารวจความคิดเห็นของประชาชน

2.เพื่อประเมินความพึงพอใจของ

ในจังหวัดตากที่ มีต่อการดาเนินงาน

2.ทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ

ของ อบจ.ตาก จานวน 1 ครัง้

และสามารถนามาเป็นแนวทางในการ

2 โครงการติดตามและประเมินผล

ของ อบจ.ตาก

จานวนเล่ม

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

จานวนครั้ง 1.ทราบผลการประเมินความ

กองแผนและ

ที่ดาเนินการ พึงพอใจของประชาชนทีม่ ีตอ่

งบประมาณ

ติดตามฯ

การบริการของ อบจ. ตาก

พัฒนาการให้บริการของ อบจ.ตาก
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3 โครงการประสานการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดตาก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ระยะเวลา

1.มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

กองแผนและ

แล้วเสร็จ

อปท. ในขเตจังหวัดตากสาหรับเป็น

งบประมาณ

1.เพื่อจัดทา/ทบทวนยุทธศาสตร์

1.จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา

การพัฒนาของ อปท. ในเขต

ของ อปท.ในเขตจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

2.จัดประชุมคณะกรรมการ

ตามระเบียบฯ แนวทางในการดาเนินการร่วมกัน

2.เพื่อบูรณาการโครงการของ อปท.

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระหว่าง อปท.ในเขตจังหวัดตาก

ในเขตจังหวัดตาก

ระดับจังหวัด

2.โครงการของ อปท. ในเขต

3.เพื่อตอบสนองความต้องการของ

จังหวัดตาก ได้รับพิจารณาบูรณาการ

ประชาชนและสอดคล้องกับ

จากคณะกรรมการประสานแผนฯ

แผนพัฒนาระดับต่างๆ

อย่างรอบด้าน

4.เพื่อให้มีข้อมูลของ อปท. มาใช้

3.มีข้อมูลของ อปท. มาใช้ประโยชน์

ประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนา

ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก

สี่ปี ของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก

4 โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย 1.เพื่อประสานการปฏิบัติงาน

1.บริหารจัดการศูนย์เครือข่าย

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวนกิจกรรม - สามารถบริหารจัดการศูนย์

เพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการ

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

สาหรับเป็นศูนย์เครือข่ายเพื่อ

ที่ดาเนินการ เครือข่ายสาหรับเป็นศูนย์เครือข่าย

มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา

แก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมี

เพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริม

(Clinic Center)

ของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

2.เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ และ

2.แสวงหาแนวทางการให้ความรู้

เสริมสร้างความรูแ้ ก่ทุกภาคส่วน

ที่ มีความจาเป็นในการแก้ไข

ที่กี่ยวข้องในจังหวัดตาก

ปัญหาของประชาชนในพื้นที่

กองแผนและ
งบประมาณ

จังหวัดตาก
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5 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000

150,000

150,000

2565
(บาท)
150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนครัง้

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ

- จัดทากิจกรรมส่งเสริมประชา

- นักเรียน นักศึกษาและประชาชน

เกี่ ยวกับการปกครองระบอบ

ธิปไตย เช่น การรณรงค์ ประชา

ในการจัดกิจกรรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ

ประชาธิปไตย

สัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้องและ

การปกครองระบอบประชาธิปไตย

จังหวัดตากมีแนวทางการส่งเสริม

การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้

ประชาธิปไตย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองกิจการ
สภาฯ

เกี่ ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จานวน 2 ครัง้

6 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน อบจ.ตาก

- เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การ

- ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

จานวนผู้เข้าร่วม - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ฝึกอบรม

บริหารส่วนจังหวัดตาก มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน อบจ.ตาก ให้กับ

สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

เนื่องจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ

ไม่น้อยกว่า มีประสิทธิภาพ

และเจ้าหน้าที่ มีการประสานงาน

และเจ้าหน้าที่ อบจ.ตาก

ร้อยละ 80

และกาหนดทิศทางการปฏิบัติงาน

จานวน 100 คน

กองกิจการ
สภาฯ

ของเป้าหมาย

ไปในทิศทางเดียวกัน

7 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000 จานวนผู้เข้าร่วม - งานกิจการสภาองค์การบริหาร

- เพื่อพัฒนาศักยภาพงานกิจการสภา

- ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้มี

งานกิจการสภาฯ ให้กับ

จังหวัดตาก

ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ

ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ

ไม่น้อยกว่า ได้อย่างประสิทธิภาพ ถูกต้องตาม

และรวดเร็ว

เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ

ร้อยละ 80 ระเบียบ และรวดเร็ว

คณะผู้บริหาร และและเจ้าหน้าที่

ฝึกอบรม

ส่วนจังหวัดตาก สามารถปฏิบัติงาน

กองกิจการ
สภาฯ

ของเป้าหมาย

ที่ เกี่ ยวข้องกับงานกิจการสภาฯ
จานวน 150 คน
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

400,000

400,000

400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

8 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ

- เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทาง

- ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ

บทบาทสภาท้องถิ่นในจังหวัดตาก

การดาเนินงานร่วมกันของสภาท้องถิ่น

บทบาทสภาท้องถิ่นในจังหวัดตาก

ฝึกอบรม

จังหวัดตาก มีนโยบายและมุ่งเน้น

ในจังหวัดตาก

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่น้อยกว่า

การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน

ในจังหวัดตาก จานวน 500 คน

ร้อยละ 80

400,000

400,000

จานวนผู้เข้าร่วม - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองกิจการ
สภาฯ

ของเป้าหมาย

9 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและ

- เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร

- จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร และ

สภาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดตาก

จังหวัดตากเป็นไปตามที่ ระเบียบ

35,000,000 35,000,000 35,000,000

200,000

200,000

จานวนผู้มีสิทธิ

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

กองกิจการ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

เลือกตั้งมาใช้

มีผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ

สภาฯ

จังหวัดตาก

สิทธิเลือกตั้ง

บริหารส่วนจังหวัดตาก ครบตาม

ไม่น้อยกว่า

จานวนที่ กฎหมายกาหนด

กฎหมายกาหนด

ร้อยละ 70

10 โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งฯ

- เพื่อรณรงค์ เชิญชวนประชาชน

- จัดกิจกรรม หรือทาป้าย สื่อ

ให้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งฯ

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวนกิจกรรม - ประชาชนสนใจ และตื่นตัว
ที่ ดาเนินการ

เลือกตั้งฯ จานวน 3 กิจกรรม

ในการไปใช้สิทธลงคะแนนเลือกตั้ง

กองกิจการ
สภาฯ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

11 โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ของ อบจ.ตาก

1.เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการบรรจุ

- ให้ความรูแ้ ก่ข้าราชการและ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวนผู้เข้าร่วม 1.บุคลากรที่ ได้รับการบรรจุและ

และแต่งตั้งใหม่ทราบถึงนโยบาย

พนักงาน จ้าง อบจ.ตาก ที่ ได้รับ

ฝึกอบรม

แต่งตั้งใหม่ได้ทราบถึงนโยบาย

การบริหารงานของ อบจ.ตาก

การบรรจุ และแต่งตั้งใหม่

ไม่น้อยกว่า

การบริหารงานของ อบจ.ตาก

และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หรือผู้สังเกตการณ์

ร้อยละ 80

และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการบรรจุ

จานวน 30 คน

ของเป้าหมาย 2.บุคลากรที่ ได้รับการบรรจุและ

และแต่งตั้งใหม่ทราบถึงกฎ ระเบียบ

แต่งตั้งใหม่ทราบถึงกฎ ระเบียบ

ข้อบังคับ วินัย ของข้าราชการ

ข้อบังคับ วินัยของข้าราชการ

ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

กองการ
เจ้าหน้าที่
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12 โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม ของบุคลากร อบจ.ตาก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

3.เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม

3.บุคลากร อบจ.ตาก มีคุณธรรม

จริยธรรม เสริมสร้างความเข้มแข็ง

จริยธรรม มีความเข้มแข็งใน

ในการป้องกันการปราบปรามการ

การป้องกันและปราบปราม

ทุจริตภาครัฐ

การทุจริตภาครัฐมากขึ้น

1.เพื่อให้บุคลากร อบจ.ตาก มีจิต

- ฝึกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

จานวนผู้เข้าร่วม 1.บุคลากรอบจ.ตาก มีจิตสานึก

สานึก ค่านิยม ความประพฤติ

และผู้สังเกตการณ์

ฝึกอบรม

ค่านิยม ความประพฤติ คุณธรรม

คุณธรรม จริยธรรมที่ดี ต่อองค์กร

จานวน 100 คน

ไม่น้อยกว่า

จริยธรรมที่ ดี ต่อองค์กรหรือ

หรือหน่วยงานภาครัฐ นาสู่การ

ร้อยละ 80

หน่วยงานภาครัฐ นาสู่การป้อง

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของเป้าหมาย กันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ภาครัฐ

2.บุคลากรอบจ.ตากได้รับความ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ

รู้ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติเกี่ ยวกับ

ความรูแ้ นวคิดและวิธีการปฏิบัติ

การพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย

เกี่ ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพ

และจิตใจ ตลอดจนสามารถนาไปใช้

ทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจน

ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้

สามารถนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต

อย่างเหมาะสมและต่อเนื่องมากขึ้น

ประจาวันได้อย่างเหมาะสม

3.บุคลากร อบจ.ตากมีความ

และต่อเนื่อง

สัมพันธ์อันดีมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองการ
เจ้าหน้าที่

3.เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ของบุคลากร อบจ.ตาก

240

โครงการ

ที่

13 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อให้ข้าราชการ อบจ.ตาก มีความรู้ - ฝึกอบรมข้าราชการ

การปฏิบัติงานของข้าราชการ

ความชานาญเพิ่มมากขึ้น และพัฒนา

และผู้สังเกตการณ์

อบจ.ตาก

ตนเองไปสู่ความก้าวหน้า

จานวน 100 คน

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000

150,000

150,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

150,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.ข้าราชการ อบจ.ตาก มีความรู้
ฝึกอบรม

ความชานาญเพิ่มมากขึ้น และได้

ของเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่

สูงเพิ่มขึ้น พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงและสร้างผลงาน

และสร้างผลงานได้อย่างมี

ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

3.เพื่อให้ข้าราชการ อบจ.ตาก

3.ข้าราชการ อบจ.ตาก ทุกระดับ

ทุกระดับ มีทัศนคติที่ดี ทุ่ มเท

มีทัศนคติที่ดี ทุ่ มเท และเสียสละ

และเสียสละเพื่อองค์กร

เพื่อ อบจ.ตาก

4.เพื่อทาให้การปฏิบัติงาน

4.การปฏิบัติงานของข้าราชการ

ของข้าราชการ อบจ.ตาก

อบจ.ตาก มีประสิทธิภาพและมี

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประสิทธิผล

1.เพื่อให้พนักงานจ้าง อบจ.ตาก

- ฝึกอบรมพนักงานจ้าง

การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

มีความรู้ ความชานาญเพิ่มมากขึ้น

และผู้สังเกตการณ์

อบจ.ตาก

และพัฒนาตนเองไปสู่ความก้าวหน้า

จานวน 170 คน

อบจ.ตาก ให้มีสมรรถนะสูง

กองการ

ร้อยละ 80 2.ข้าราชการ อบจ.ตาก มีสมรรถนะ

อบจ.ตาก ให้มีสมรรถนะสูง พร้อมต่อ

2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานจ้าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ไม่น้อยกว่า พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน

2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของข้าราชการ

14 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.พนักงานจ้าง อบจ.ตาก มีความรู้
ฝึกอบรม

ความชานาญเพิ่มมากขึ้น และได้

กองการ
เจ้าหน้าที่

ไม่น้อยกว่า พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 80 2.พนักงานจ้าง อบจ.ตาก มี
ของเป้าหมาย สมรรถนะสูงเพิ่มขึ้น พร้อมต่อ

พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและ

การเปลี่ยนแปลงและสร้างผลงาน

สร้างผลงานที่มีคุณภาพและ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ
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ที่

โครงการ

15 โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

3.เพื่อให้พนักงานจ้าง อบจ.ตาก

3.พนักงานจ้าง อบจ.ตาก ทุกระดับ

ทุกระดับ มีทัศนคติที่ดี ทุ่มเท

มีทัศนคติที่ดี ทุ่ มเท และเสียสละ

และเสียสละเพื่อองค์กร

เพื่อ อบจ.ตาก

4.เพื่อทาให้การปฏิบัติงาน

4.การปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

ของพนักงานจ้าง อบจ.ตาก

อบจ.ตาก มีประสิทธิภาพและมี

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประสิทธิผล

1.เพื่อให้บุคลากร อบจ.ตาก มีความรู้

- ฝึกอบรมผู้บริหาร คณะผู้บริหาร

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.บุคลากร อบจ.ตาก มีความรู้

และทักษะด้านการปฏิบัติงานของ และทักษะในการบริหารงาน รวมทั้ง

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

ฝึกอบรม

บุคลากร อบจ.ตาก

เพิ่มพูนความรูแ้ ละประสบการณ์โดย

อบจ.ตาก และผู้สังเกตการณ์

ไม่น้อยกว่า เพิ่มพูนความรูแ้ ละประสบการณ์

การศึกษาดูงานนอกสถานที่

จานวน 200 คน ต่อปี

ร้อยละ 80 มากยิ่งขึ้น

2.เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของ

- ทัศนศึกษาดูงาน

บุคลากร อบจ.ตาก ให้มีวิสัยทัศน์

จานวน 100 คน

และทักษะในการบริหารงานรวมทั้ ง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองการ
เจ้าหน้าที่

ของเป้าหมาย 2.เป็นการเปิดโลกทัศน์ของ
บุคลากร อบจ.ตาก และมีวิสัยทัศน์

กว้างไกล

กว้างไกลยิ่งขึ้น

3.เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต

3.บุคลากร อบจ.ตาก ทราบถึง

ของราษฎรนอกพื้นที่

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของราษฎร

นอกพื้นที่

16 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
การพูดในที่ชุมชน

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจ

- ฝึกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก

ถึงเรือ่ งพื้นฐานการพูดในที่ชุมชน

และผู้สังเกตการณ์

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจ

จานวน 50 คน

ถึงความหมายและขั้นตอนในการ
เตรียมการพูดเพื่อการนาเสนอใน

ที่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึง
ฝึกอบรม

พื้นฐานการพูดในที่ ชุมชน

กองการ
เจ้าหน้าที่

ไม่น้อยกว่า 2.ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึง
ร้อยละ 80 ความหมายและขั้นตอนการพูดเพื่อ
ของเป้าหมาย การนาเสนอในที่ชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

242

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้

3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ

รับเทคนิคการพูดอย่างมีประสิทธิ

เทคนิคการพูดอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพในรูปแบบต่างๆ

ในรูปแบบต่างๆ

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มี

4.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการฝึก

โอกาสในการฝึกทักษะในการพูด

ทักษะการพูดในที่ ชุมชนอย่าง

ในที่ชุมชนอย่างเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญ

17 โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร

1.เพื่อเพิ่มพูนความรูค้ วามเข้าใจ

- ฝึกอบรมบุคลากร อบจ.ตาก

ข้าราชการ ลูกจ้างประจา

ด้านระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

และผู้สังเกตการณ์

และพนักงานจ้าง ของ อบจ.ตาก

กับ อบจ. ให้กับบุคลากร อบจ.ตาก

จานวน 250 คน

2.เพื่อให้บุคลากร อบจ.ตาก
มีวินัยในการปฏิบัติงานได้อย่าง

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.บุคลากร อบจ.ตาก ได้นาความรู้
ฝึกอบรม

ระเบียบ กฎหมาย ที่ เกี่ ยวข้องกับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

กองการ
เจ้าหน้าที่

ไม่น้อยกว่า อบจ. มาใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 2. บุคลากร อบจ.ตาก มีวินัยในการ
ของเป้าหมาย ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม

ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย

ระเบียบ กฎหมาย ทาให้เกิดการ

ป้องกันความผิดพลาดอันเกิด

ผิดพลาดในการปฏิบัติงานน้อยลง

จากการปฏิบัติงาน

3.การบริหารราชการมีประสิทธิ

3.เพื่อนาองค์กรสู่การบริหาร

ภาพ คุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ ภารกิจ

ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

ขององค์กร และเกิดประโยชน์สูงสุด

คุ้มค่า เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจ

ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น

ขององค์กร และเพื่อประโยชน์

4.ทาให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน

สูงสุดของประชาชน

ของบุคลากร อบจ.ตาก

4.เพื่อติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.ตาก

243

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

300,000

300,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

18 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

1.เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรูแ้ ละ

- ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร

300,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. บุคลากรใน อบจ.ตาก มีความรู้

ตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี

ทักษะในการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐาน

สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง

การปฏิบัตงิ านขององค์กรทั้ง 48

พนักงานจ้าง อบจ.ตาก

ไม่น้อยกว่า มาตรฐานขององค์กร

มาตรฐาน และด้านอื่นๆ

จานวน 50 คน

ร้อยละ 80 2.มีระบบเตือนและป้องกันการ

ฝึกอบรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

และทักษะในการปฏิบัติงานตาม

ของเป้าหมาย ทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจน

2.เพื่อสร้างระบบเตือนและป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการ

การสร้างความโปร่งใสในการ

สร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน

บริหารงานและการปฏิบัติราชการ

และการปฏิบัตริ าชการ

3.ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

3.เพื่อสร้างจิตสานึกให้แก่ข้าราชการ

และประชาชนทั่ วไป มีจิตสานึก

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป

ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมที่ ดี

ยึดมั่ นในคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และ

และตระหนักถึงความสาคัญของ

ตระหนักถึงความสาคัญของภัยจากการ

ภัยจากการทุจริตและประพฤติ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

มิชอบ

19 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

- จัดฝึกอบรมเกี่ ยวกับเทคโนโลยี

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศและการสื่อสารให้แก่

สาหรับการทางาน

และการสื่อสารในการปฏิบัติงาน

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.

ไม่น้อยกว่า สนเทศและการสื่อสารในการ

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

ร้อยละ 80 ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้อง

100,000

100,000

100,000

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

ฝึกอบรม

สานักปลัด

และทักษะการใช้เทคโนโลยีสาร

ของเป้าหมาย

จานวน 60 คน
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โครงการ

ที่

20 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง
สถานีวิทยุ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
456,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
456,000

456,000

456,000

2565
(บาท)
456,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนครั้ง

- ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

ในการ

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม ผลงาน

1.เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง

1.จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบ

บุคคลกับหน่วยงาน

ประชาชนทางสถานีวิทยุ สวท.ตาก

2.เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล

และ สวท.แม่สอดทุกวันจันทร์ถึง

ทันต่อเหตุการณ์

วันเสาร์ เวลา 10.00 - 10.30 น.

ระหว่างดาเนินการ และดาเนินการ

3.เพื่อให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดี

วันละ 30 นาที

แล้วเสร็จ ทันต่อเหตุการณ์

ต่อ อปท.

2.จัดรายการวิทยุ อบจ.ตาก พบ

ในสภาพปัจจุบัน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

จัดรายการ ของ อบจ.ตาก ก่อนการดาเนินการ

ประชาชนทางสถานีวิทยุ อสมท.ตาก
ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 10.00
ถึง 10.30 น.วันละ 30 นาที

21 โครงการจัดทาวารสาร อบจ.ตาก

- เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร/ผลงาน

- จัดจ้างผลิตวารสาร

และกิจกรรม ของ อบจ.ตาก

จานวน 4 ฉบับ

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

จานวนฉบับ

- ประชาชนได้รับทราบผลการ

ที่จัดพิมพ์

ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ ได้แถลง

ไว้ต่อสภา อบจ.ตาก

ในแต่ละเดือน

22 โครงการจัดทาแผ่นพับข่าว
ความเคลื่อนไหว อบจ.ตาก

สานักปลัดฯ

- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

- จัดจ้างผลิตแผ่นพับ

ความเคลื่อนไหวของ อบจ.ตาก

จานวน 4 ฉบับ

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

จานวนฉบับ - ประชาชนจังหวัดตาก ได้รับทราบ สานักปลัดฯ
ที่จัดพิมพ์

ข้อมูลความเคลื่อนไหวของอบจ.ตาก
ทั้งก่อนดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ

ในรูปแบบแผ่นพับ

และหลังดาเนินการ

23 โครงการจัดทาหนังสือรายงานผล
การปฏิบัติงานประจาปี

- เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานตาม

- จัดจ้างผลิตหนังสือรายงานผล

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวนเล่ม

- ประชาชนได้รับทราบผลการ

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อบจ.ตาก การปฏิบัติงานประจาปี

ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ ได้แถลง

ให้ประชาชนได้รับทราบ

ไว้ต่อสภา อบจ.ตาก

งบประมาณ จานวน 600 เล่ม

สานักปลัดฯ
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โครงการ

ที่

24 โครงการจัดทาคู่มือแนะนา อบจ.ตาก

25 โครงการจัดทาสื่อวีดีทัศน์บรรยายสรุป

26 โครงการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
(คัตเอาท์)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดจ้างหนังสือคู่มือแนะนา

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนเล่ม 1.ประชาชนทั่วไปทราบนโยบาย

แผนงานและอานาจหน้าที่ ของ อบจ.ตาก อบจ.ตาก จานวน 7,000 เล่ม

แผนงาน และอานาจหน้าที่ของ

2.เพื่อเผยแพร่ขั้นตอนการติดต่อ

อบจ.ตาก

ราชการต่างๆ กับ อบจ.ตาก

2.ทราบขั้นตอนการติดต่อราชการ

3.เพื่อเผยแพร่บทบาทในการพัฒนา

ต่างๆ กับ อบจ.ตาก

ท้องถิ่นและนโยบายของผู้บริหาร

3.ทราบบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น

ระหว่างปี 2561 - 2564 ไปสู่

และนโยบายของผู้บริหาร ระหว่างปี

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ

2561 - 2564 ไปสู่หน่วยงาน

ประชาชนทั่ วไป

ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

1.เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจใน

- จัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์บรรยาย

อานาจหน้าที่ กิจกรรม ข่าวสาร

สรุปผลการดาเนินงานของ

ผลงานของ อบจ.ตาก

อบจ.ตาก จานวน 1 ครัง้

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวนครั้ง 1.ประชาชนทั่วไปเข้าใจในอานาจ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ

หน้าที่ กิจกรรมข่าวสาร ผลงาน

อบจ.ตาก

2.เพื่อให้ประชาชนมีและทัศนคติที่ดีต่อ

2.ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อ อปท.

อปท.ให้ความร่วมมือในการพัฒนา

และให้ความร่วมมือนการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ใท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

จานวนป้าย 1.กิจกรรมผลงานของ อบจ.ตาก

1.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานนโยบาย

- จัดจ้างติดตั้งป้ายคัตเอาท์กิจกรรม

9 ด้าน ของนายก อบจ.ตาก

ผลงานตามนโยบายของ

2.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ

นายก อบจ.ตาก วันสาคัญของ

2.ประชาชนรับทราบการมีส่วนร่วม

อบจ.ตาก

ประเทศที่ ประกาศตามสถานการณ์

ในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

3.เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยในท้องถิ่น

ของรัฐบาลและยังเป็นการอนุรักษ์

3.ประชาชนได้รับทราบว่าอบจ.ตาก

ให้บุคคลทั่ วไปรับทราบ

ประเพณีไทยในท้องถิ่นทุกอาเภอ

ให้ความสาคัญกับวันสาคัญของ

จานวน 144 ป้าย

ประเทศตามนโยบายรัฐบาล

ที่จัดทา

สานักปลัดฯ

อย่างทั่วถึง
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เป้าหมาย

ที่

โครงการ

27 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
บริหารจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์

วัตถุประสงค์

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนระบบ 1.การรับ-ส่งเอกสารราชการ

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ รับ-ส่ง

- พัฒนาระบบสารสนเทศบริหาร

เอกสารหนังสือต่างๆ ของงานระบบ

จัดการเอกสารแบบรวมศูนย์

สามารถตรวจสอบการรับ-ส่งเอกสาร

สารบรรณ ได้ง่ายและสะดวก อีกทั้ ง

จานวน 1 ระบบ

ได้โดยใช้โปรแกรมสามารถตรวจ

ช่วยลดเวลา และลดขั้นตอนการ

- ต่ออายุทะเบียนชื่อโดเมน

ทางานที่ ซ้าซ้อน ลดปริมาณการใช้

www.intra-takpao.com

รายงานการรับ-ส่งเอกสาร

กระดาษ ทาให้ลดค่าใช้จ่าย และ

และเช่าพื้นที่ Website Application

2.สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สามารถติดตามเอกสารและการทา

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

และค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเอกสาร

สาเนาของานต่างๆ ได้

ปีละ 1 ครัง้

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

จานวนครั้ง สอบและแจ้งเตือน พร้อมสรุป

2. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม

3.มีการจัดเก็บเอกสาร และการ

นโยบายรัฐบาลโดยพัฒนาระบบงาน

สืบค้นเอกสารอ่ยางเป็นระบบและ

เข้าสู่การบริหารงานแบบอิเล็กทรอนิกส์

ลดการสูญหายของเอกสารทาง

ภายใต้นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ราชการ

และเพื่อสอดคล้องกับระบบราชการใน

28 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์

- เพื่อปรับปรุงรูปลักษณ์ของเว็บไซด์

- จัดจ้างลงระบบปฏิบัติการและ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ให้ทันสมัยง่ายต่อการนาไปใช้งานและ

จัดทาเว็บไซด์ อบจ.ตาก

ข้อมูลทันเหตุการณ์มากขึ้น และเพิ่ม

ผู้เข้าชมเว็บไซต์ 100,000 คน

100,000

100,000

100,000

-

100,000

ช่องทางให้ประชาชนมีส่วนรวมในการ

จานวนผู้เข้าชม - ทาให้เว็บไซต์มีรูปแบบที่ ทันสมัย
เวบไซต์

และง่ายต่อประชาชนที่ เข้ามา

ไม่น้อยกว่า

ศึกษาข้อมูลได้มากขึ้น และ

ร้อยละ 60

ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง

แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์

สานักปลัดฯ

ความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์

29 โครงการให้บริการ WIFI ภายใน

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้

- จ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้ง

อาคารสานักงาน อบจ.ตาก

บริการอินเตอร์เน็ทไร้สาย (WiFi)

ระบบอินเตอร์เน็ทไร้สาย (WiFi)

และสนามกีฬา อบจ.ตาก

ในเขตความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก

ให้ครอบคลุม สานักงาน อบจ.ตาก

-

-

-

-

1,200,000

โครงการ

- ประชาชนสามารถใช้ (WiFi)

แล้วเสร็จ

ครอบคลุม ในสานักงาน อบจ.ตาก

สานักปลัดฯ

และสนามกีฬา อบจ.ตาก

และสนามกีฬา อบจ.ตาก
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โครงการ

ที่

30 โครงการจ้างที่ปรึกษาสารวจ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อดาเนินการสารวจการปฏิบัติงานของ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- สารวจความพึงพอใจของ

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ผลการ

1.ผลสารวจความพึงพอใจของ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

องค์กรด้านบริการของ อบจ.ตากในการ ประชาชนต่อกิจกรรมหรือ

สารวจฯ

ผู้รับบริการของ อบจ.ตาก ในการ

อบจ.ตาก

กาหนดประโยชน์ตอบแทนกรณีพิเศษ โครงการที่เป็นการบริการและ

เพิ่มขึ้น

กาหนดประโยชน์ตอบแทนกรณีพิเศษ

31 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม

2. เพื่อได้ผลสารวจความพึงพอใจของผู้รับ

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

2.นาผลสารวจฯ เสนอต่อคณะ

บริการที่ได้เสนอต่อคณะอนุกรรมการประเมิน

ของ อบจ.ตาก

กรรมการประเมินประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการ

ประสิทธิผลการปฏิบัตริ าชการ

3. เพื่อนาผลสารวจความพึงพอใจของผู้รับ

3.นาผลสารวจฯ มาเป็นแนวทางในการ

บริการมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร

พัฒนาองค์กร และการให้บริการสาธารณะ

และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

ทีเ่ หมาะสมกับประชาชน

- เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร 1. ปรับปรุงสานักงานองค์การ

สานักงานองค์การบริหารส่วน

สานักงานองค์การบริหารส่วน

บริหารส่วนจังหวัดตาก ดังนี้

จังหวัดตาก

จังหวัดตากให้มีสภาพดีขึ้น

1.1 เปลี่ยนราวระเบียงและทาสี

2,000,000

-

-

-

-

โครงการ

- สานักงานองค์การบริหารส่วน

แล้วเสร็จ

จังหวัดตาก ได้รับการปรับปรุง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ

ซ่อมแซม ให้มีสภาพที่ดีขึ้น

1.2 ทาสีภายนอกอาคารสานักงาน

1.3 ซ่อมแซมอาคารป้อมยาม
และปรับปรุงซุ้มทางเข้า
สานักงาน อบจ.ตาก
1.4 ซ่อมแซมห้องประชุมใหญ่
ห้องประชุม Warroom ห้องรับรอง

ห้องน้า อาคารนิติบัญญัติ
1.5 ซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน/
อาคารผู้บริหาร และอาคาร
ปฏิบัติการ
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โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

1.6 ต่อเติม/ปรับปรุงหลังคา
พร้อมตาข่ายกันนก อาคารนิติ
บัญญัติ และอาคารปฏิบัตกิ าร
1.7 ปรับปรุงระบบระบายน้า
ออกจากอาคาร และงานอื่นๆ

32 โครงการศูนย์รวมกล้องวงจรปิด
(CCTV) อบจ.ตาก

2. ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา

-

-

-

2,000,000

-

1. เพื่อเป็นศูนย์เชื่อมโยงภาพและ

- จ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้ง

-

-

-

-

2,500,000

ควบคุมกล้องวงจรปิดในเขตความ

ระบบกล้องวงจรปิดแบบรวมศูนย์

จานวนกล้อง

1.มีศูนย์รวมกล้องวงจรปิดที่

วงจรปิด

สามารถดูภาพได้ทุกจุดในเขต

รับผิดชอบของ อบจ.ตาก

ความรับผิดชอบของ อบจ.ตาก

2. เพื่อเป็นการเฝ้าระวังภัยและดูแล

2.มีการป้องกันเชิงรุกในการเฝ้า

รักษาทรัพย์สินของ อบจ.ตาก

ระวังภัยและดูแลรักษาทรัพย์สิน

สานักปลัดฯ

ของ อบจ.ตาก

33 โครงการก่อสร้างห้องอาหาร
และห้องเก็บวัสดุ
34 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์
สานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก

- เพื่อก่อสร้างห้องอาหารและห้องเก็บ - ก่อสร้างอาคารคอนกรีต

วัสดุ

-

-

2,550,000

-

จานวนหลัง

- มีห้องอาหารและห้องเก็บ

เสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาด

วัสดุ เพื่อรองรับผู้เข้ารับการ

10x20 เมตร จานวน 1 หลัง

อบรม ณ อบจ.ตาก

- เพื่อเพิ่มพื้นที่จอดรถยนต์สาหรับ - โรงจอดรถยนต์บริเวณ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

-

สานักงานองค์การบริหารส่วน

-

-

800,000 1,350,000 400,000

จานวนแห่ง

- มีโรงจอดรถยนต์รองรับ

สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

จังหวัดตาก จานวน 3 แห่ง
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โครงการ

ที่

๓๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติใน

๑. การติดตั้งมิเตอร์ประปา

และก่อสร้างศูนย์บริการร่วม

โอกาสมหามงคลพระราช

และวัสดุอุปกรณ์ประปา

อบจ.ตาก

พิธีบรมราชาภิเษก ระดับ

๒. สวนหย่อมปลูกต้นไม้ตกแต่ง

จังหวัด

และการบารุงรักษาให้สวยงาม

๒. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้

๓. การจัดทาระบบรดน้าต้นไม้

ร่มรื่นสวยงาม ประชาชน

เปิด-ปิด

สามารถเข้าถึงพื้นที่สีเชียว

๔.การขยายเขตไฟฟ้า

๓. เพื่อเป็นการลดสภาวะ

และเพิ่มขนาดมิเตอร์

4. อานวยความสะดวกให้กับ

โลกร้อน และลดมลพิษใน

จานวน ๓ เฟส

ประชาชนในติดต่อสอบถามข้อมูล

อากาศ

๕. อาคารศูนย์บริการร่วม

๔.เพื่ออานวยความสะดวก

อบจ.ตาก พร้อมที่จอดรถ

และตอบสนองความต้องการ

สาหรับผู้มาติดต่อประสานงาน

ของประชาชนในการติดต่อ

๖. การติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

สอบถามข้อมูล และให้

จานวน ๑ ชุด

บริการข้อมูลข่าวสารของ

๗. เครื่องคอมพิวเตอร์

อบจ.ตาก ข้อมูลท่องเที่ยว

All In One สาหรับ

และเรื่องอื่นๆ ที่ประชาชน

สานักงาน จานวน ๑ ชุด

ในท้องถิ่นร้องขอ

๘. เครื่องพิมพ์แบบฉีด

200,000

โครงการ

1. บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์

แล้วเสร็จ

อบจ.ตาก สามแยกเทศบาลนคร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

แม่สอด มีทัศนียภาพสวยงาม
2. ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ

380,000

และภาวะโลกร้อน
3. การนาเสนอข้อมูลมีความ

60,000

๘๘๐,๐๐๐

รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

และให้บริการข้อมูลของ อบจ.ตาก

๔๐๐,๐๐๐
๑๗,๐๐๐

๔,๓๐๐

หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
(Ink Tank Printer)
จานวน ๑ ชุด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๙. เครื่องสารองไฟฟ้า

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-

-
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๒,๕๐๐

ขนาด ๘๐๐ VA จานวน
๑ เครื่อง
๑๐.เครื่องปรับอากาศ

๓๔,๘๐๐

(Inverter) ๑๘,๐๐๐ BTU
จานวน ๑ เครื่อง
๑๑.เครื่องปรับอากาศ

๔๑,๕๐๐

(Inverter) ๒๐,๐๐๐ BTU
จานวน ๑ เครื่อง
๑๒.โต๊ะประชุม ๑๐ที่นั่ง

๑๒,๖๐๐

๑.๒๐x๓.๐๐x๐.๗๕ ม.
๑๓.เก้าอี้ประชุม ๑๓ ตัว

รวม 35 โครงการ

-

-

๒๓,๔๐๐

43,396,000 41,426,000 42,826,000 12,346,000 12,122,100

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

1 โครงการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบ

- เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทา

- จัดซื้อถุงยังชีพ วัสดุ อุปกรณ์ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000

ภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่

ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

สิ่งของเครือ่ งใช้ที่จาเป็นและ

จังหวัดตาก

ผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน

ยารักษาโรค ให้แก่ประชาชนผู้

ต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

เดือดร้อนจากสาธารณภัย ภัยพิบัติ

ไม่น้อยกว่า

ล่วงหน้าในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

ในกรณีฉุกเฉินต่างๆ

ร้อยละ 70 ประชาชนผู้ประสบภัย รูส้ ึก

จานวนการให้

- สามารถช่วยแหลือและบรรเทา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ความช่วยเหลือแก่ ความเดือดร้อนของประชาชนผู้
ผู้ประสบภัย

ประสบภัยอัยเกิดจากภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินต่างๆได้อีกทั้ ง

ของการขอรับ อบอุ่นใจและรูส้ ึกถึงความปลอดภัย
ความช่วยเหลือ

2 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม

- เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทา

- ปรับปรุง ซ่อมแซมและพัฒนา

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

จานวนแห่ง

- สามารถป้องกันและบรรเทา

และพัฒนาสิ่งสาธารณะประโยชน์

ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้

สิ่งสาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่

ความเสียหายที่จะเกิดจากภัย

ในพื้นที่เขตจังหวัดตาก เพื่อป้องกัน

ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน

จังหวัดตาก ทั้ งทางด้านการป้องกัน

พิบัติต่างๆได้และความรู้สึก

และแก้ไขปัญหาจากภัยต่างๆ

ต่างๆ ที่ ไม่สามารถคาดการณ์ได้

และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาจากภัย

อบอุ่นใจ และปลอดภัย

ล่วงหน้าในเขตพื้นที่ จังหวัดตาก

ต่างๆเช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง

ของประชาชน

สานักการช่าง

เป็นต้น

3 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ความพึงพอใจ - อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง

- เพื่อเป็นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

- จัดตั้งจุดให้บริการและช่วยเหลือ

บนท้องถนนในช่วงเทศกาล

ประชาชนและนักท่องเที่ ยวให้ได้

ของประชาชน ประชาชนผู้โดยสารและผู้ขับขี่

เพื่อให้ประชาชนผู้โดยสารและ

รับความสะดวกและความปลอดภัย

ในการเดินทาง ยวดยานพาหนะมีความปลอดภัย

ผู้ขับขี่ยวดยานปลอดภัยทั้งชีวิต

ในการเดินทางในช่วงเทศกาลต่างๆ

และทรัพย์สิน

จัดทาสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์

สานักการช่าง

ช่วงเทศกาล ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

การลดอุบัติเหตุทางถนน

252

โครงการ

ที่

4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- จัดฝึกอบรมความรูเ้ กี่ยวกับงาน 400,000

มีความพร้อมในการจัดการ

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ศึกษา

สาธารณภัยของชุมชนอย่าง

ดูงานนอกสถานที่ ให้กับประชาชน

ไม่น้อยกว่า สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นระบบโดยชุมชนคิดเอง

ในชุมชนต่างๆ จานวน 100 คน

ร้อยละ 80 และเกิดเครือข่ายช่วยเหลือกัน

ทาเองและใช้ทรัพยากรของชุมชน

ต่อปี

- เพื่อให้มีเครือ่ งมือและอุปกรณ์ที่มี

- จัดหาเครือ่ งมือและอุปกรณ์

การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ

ประสิทธิภาพและทันสมัยเพื่อใช้ใน

ในการปฏิบัติงาน

บรรเทาสาธารณภัย การกู้ชีพ กู้ ภัย

การให้ความช่วยเหลือประชาชน

รวดเร็วฉับไว และมีประสิทธิภาพ

ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วเพื่อมิให้เกิด

เนื่องจากมีอุปกรณ์เครือ่ งมือ

หรือลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

ที่ทันสมัย

5 โครงการจัดหาเครือ่ งมือและอุปกรณ์

6 โครงการศูนย์บริการและช่วยเหลือ

400,000

400,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

400,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

400,000 จานวนผู้เข้าร่วม - ทาให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
ฝึกอบรม

สานักการช่าง

มีความพร้อมในการจัดการ

ของเป้าหมาย
500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 จานวนเครื่องมือ - การช่วยเหลือประชาชนผู้

สานักการช่าง

และอุปกรณ์ฯ ประสบภัยต่างๆ เป็นไปด้วยความ

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

- เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน

- จัดตั้งชุดปฏิบัติการ กู้ ชีพ - กู้ภัย

ประชาชน ชุดปฏิบัติการ กู้ชีพ - กู้ ภัย

ผู้ประสบเหตุสธารณภัยต่างๆ เช่น

อบจ.ตาก 1 ชุดปฏิบัติการพร้อม

ประชาชนผู้ขอรับ เหตุสาธารณภัยต่างๆรวมถึงการ

อบจ.ตาก ประจาศูนย์ป้องกันและ

อุบัติเหตุทางถนน ภัยธรรมชาติ

เจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์เครือ่ งมือ

ความช่วยเหลือ

บรรเทาสาธารณภัย อบจ.ตาก

รวมถึงการเจ็บป่วยฉุกเฉินต่างๆ

พร้อมปฏิบัติหน้าที่ ตลอด

มายังชุดปฏิบัตกิ าร ทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ

และช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ

24 ชั่วโมง

กู้ชีพกู้ภัย อบจ.ตาก

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

- จัดฝึกอบรมความรูเ้ กี่ยวกับ

7 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-

-

300,000

300,000

ความพึงพอใจของ

- การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ

เจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว

ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

300,000 จานวนผู้เข้าร่วม - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ฝึกอบรม

สานักการช่าง

ด้านการกู้ชีพ - กู้ภัย

ด้านการกู้ชีพ-กู้ภัย มีความพร้อม งานป้องกันและบรรเทา

เพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้เหตุ

ในการจัดการสาธารณภัยต่างๆ

สาธารณภัย ฝึกปฏิบัติการ

ไม่น้อยกว่า และมีประสิทธิภาพสูงในการ

สาธารณภัยต่างๆ ในเขตพื้นที่

ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอบโต้เหตุสาธารณภัยต่างๆ

ร้อยละ 80 ให้ความช่วยเหลือประชาชน

จังหวัดตาก

และประสิทธิผลสูงสุด

ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

ของเป้าหมาย จากเหตุสาธารณภัยต่างๆ

สานักการช่าง

การกู้ชีพ - กู้ภัย มีความพร้อม

จานวน 60 คน

รวม 7 โครงการ

-

-

6,600,000

6,600,000

6,900,000

6,900,000

6,900,000

-

-
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3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ

ที่

1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

500,000

500,000

2565
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

- เพื่อพัฒนาทักษะความรูใ้ นการ

- ฝึกอบรม และศึกษาดูงานของ

การปฏิบัติงานของบุคลากร

ปฏิบัติงานของบุคลากรสานักการช่าง

บุคลากรสานักการช่าง

ฝึกอบรม

มีการพัฒนาทักษะความรูท้ างด้าน

สานักการช่าง

ให้มากขึ้น เพื่อรองรับภารกิจต่างๆ

จานวน 131 คน

ไม่น้อยกว่า

งานช่าง สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

ร้อยละ 80

มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ที่สานักการช่างมีหน้าที่รับผิดชอบ

จานวนผู้เข้าร่วม - บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทางด้านช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ของเป้าหมาย

2 โครงการก่อสร้างศูนย์จักรกล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสถานที่

- ก่อสร้างศูนย์จักรกล

ปฏิบัติงาน

จานวน 1 แห่ง

9,060,000 7,200,000 7,750,000 3,750,000 3,750,000 โครงการแล้วเสร็จ - มีสถานที่จอดเครือ่ งจักรกล
จานวนแห่ง

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ

สานักการช่าง

และซ่อมบารุง ของ อบจ.ตาก
อย่างสะดวก

สานักการช่าง อบจ.ตาก

3 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

- เพื่อใช้สาหรับการเก็บวัสดุครุภัณฑ์

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

1,500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 โครงการแล้วเสร็จ - มีสถานที่เก็บวัสดุครุภัณฑ์

จานวน 1 แห่ง

จานวนแห่ง

สานักการช่าง

อย่างสะดวก

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
สานักการช่าง อบจ.ตาก

4 โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้

- เพื่อให้ อปท. มีความรู้ ความ

- บุคลากรของ อปท.

ความเข้าใจ ด้านระเบียบ กฎหมาย

เข้าใจด้านระเบียบ กฎหมายและ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และข้อกาหนดการพัฒนา ปรับปรุง

ข้อกาหนดการพัฒนา ปรับปรุง

และซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน

และซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-

180,000

-

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม - บุคลากรของ อปท. มีความรู้
ฝึกอบรม

ความเข้าใจ ด้านระเบียบ

ในพื้นที่ จังหวัดตาก

ไม่น้อยกว่า

และข้อกาหนดการพัฒนา

จานวน 180 คน

ร้อยละ 80 ปรับปรุงและซ่อมแซมโครงสร้าง

สานักการช่าง

ของเป้าหมาย พื้นฐาน ขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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โครงการ

ที่

5 โครงการอบรมเสริมสร้างความ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ อปท. มีความรู้

- บุคลากรของ อปท.

เข้าใจ ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ความเข้าใจ ขอบเขตอานาจหน้าที่

จังหวัดตาก

ของบุคลากรองค์กรปกครอง

ที่เกี่ยวข้องกับด้านเขตเศรษฐกิจ

จานวน 100 คน

ส่วนท้องถิ่น

พิเศษ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนผู้เข้าร่วม - บุคลากรของ อปท. มีความรู้
ฝึกอบรม

ความเข้าใจ ขอบเขตอานาจ

ไม่น้อยกว่า

หน้าที่ด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักการช่าง

ร้อยละ 80 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของเป้าหมาย

6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

1. เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ

- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

ความปลอดภัยให้กับประชาชน

ในมาตรการรักษาความปลอดภัย

จานวน 1 จุด บริเวณสะพาน

"ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV"

ในชีวิตและทรัพย์สิน

สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์

ในชีวิตและทรัพย์สิน

2. เพื่อควบคุมปัญหาที่ อาจจะ

200 ปี

2. เป็นการควบคุมปัญหาที่ อาจ

รวม 6 โครงการ

-

400,000

-

-

-

จานวนจุด
ที่ติดตั้ง

1. ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ในมาตรการรักษาความปลอดภัย

เกิดจากอาชญากรรม และคุ้มกัน

จะเกิดจากอาชญกรรม และคุ้มกัน

ให้ชุมชนเกิดความปลอดภัย

ให้ชุมชนเกิดความปลอดภัย

-

-

11,060,000 9,080,000 8,750,000 4,750,000 4,750,000

-

สานักการช่าง

-
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3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ

1 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อให้การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

เพื่อบูรณาการจัดทายุทธศาสตร์การ

ของ อปท. ในเขตจังหวัดตากครอบคลุม ประชาคมท้องถิ่น ระดับอาเภอ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน จานวน 9 ครัง้

ในเขตจังหวัดตาก และจัดทาแผน

2.เพื่อให้ อปท. ในจังหวัดตาก นา

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด

ส่วนจังหวัดตาก

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้ จานวน 1 ครัง้ ๆละ 250 คน

2561
(บาท)
450,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
450,000

450,000

450,000

450,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนครั้ง

1.การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา

กองแผนและ

การจัดประชุมฯ ของ อปท. ในจังหวัดครอบคลุมถึง

งบประมาณ

ปัญหาและความต้องการของ
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประชาชน
ไม่น้อยกว่า

2.อปท. ในจังหวัดตาก สามารถนา

ร้อยละ 80

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ของเป้าหมาย ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

เป็นกรอบในการจัดทายุทธศาสตร์

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

การพัฒนาของตนเอง

ไปใช้เป็นกรอบในการจัดทา

3.เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของ อบจ.ตาก สามารถบูรณาการ

3. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

กับแผนพัฒนาในทุกระดับและ

ของ อบจ.ตาก สามารถ

ตอบสนองความต้องการ

ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้

ของประชาชนในจังหวัดตาก

- เพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมมีความรู้ - จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

350,000

350,000

350,000

350,000

350,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

การจัดทาและประสานแผนพัฒนา และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ

ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยว

ฝึกอบรม

ความเข้าใจในการจัดทาและ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และขั้นตอนในการจัดทาและ

ข้องกับการจัดทาแผนพัฒนา

ไม่น้อยกว่า ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดตาก

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้อยละ 80 อย่างมีประสิทธิภาพ

ของ อปท.ในเขตจังหวัดตาก

จังหวัดตาก จานวน 80 คน

ของเป้าหมาย 2. อปท.ในเขตจังหวัดตากมีการ

กองแผนและ
งบประมาณ

บูรณาการร่วมกันในการพัฒนา
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โครงการ

ที่

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

200,000

200,000

2565
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนผู้เข้าร่วม - ทุกส่วนราชการสามารถจัดทา

- เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ผู้นาเครือข่าย ผู้นาชุมชน และผู้นา

ภาคประชาชนระดับจังหวัดตาก

ภาคประชาชนในการจัดทาแผนชุมชน

องค์กรภาคประชาชนในการจัดทา

ไม่น้อยกว่า ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

แผนชุมชน จานวน 80 คน

ร้อยละ 80

ในการจัดทาแผนชุมชน

ฝึกอบรม

แผนชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างมี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองแผนและ
งบประมาณ

ของเป้าหมาย
4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

1.เพื่อให้ผู้บริหาร/ผู้นาท้องถิ่น

- ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ

เพิ่มพูนทักษะผู้บริหาร/ผู้นาท้องถิ่น

มีความรูค้ วามสามารถในการ

ผู้บริหาร/ผู้นาท้องถิ่น

ในจังหวัดตาก

ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่

ในจังหวัดตาก จานวน 120 คน

600,000

600,000

600,000

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้บริหาร/ผู้นาท้องถิ่นมีความรู้
ฝึกอบรม

สานักปลัดฯ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน

ไม่น้อยกว่า ตามอานาจหน้าที่
ร้อยละ 80 2.สามารถนาความรู้และ

2.มีความรูแ้ ละทักษะในการบริหารงาน

ของเป้าหมาย ประสบการณ์ที่ได้รับไป

รวมทั้งเพิ่มพูนความรูแ้ ละประสบการณ์

ประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน

โดยศึกษาดูงานนอกพื้นที่
3.เปิดโลกทัศน์ในการปฏิบัตงิ านให้เกิด
ความคิดริเริม่ และนามาปรับใช้ในพื้นที่

5

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นา

1.เพื่อให้ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ

- ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

2,375,000 3,000,000 3,500,000

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้นาท้องที่/ท้องถิ่นได้รับความรู้

ท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นาชุมชน กลุ่มพลัง

บทบาทหน้าที่ของผู้นาท้องที่/ท้องถิ่น

เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย

มวลชน องค์กรต่างๆ และประชาชน

ฯลฯเชิงบูรณาการ

ที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้นาท้องที่/

ไม่น้อยกว่า

บทบาทหน้าที่ของผู้นาท้องถิ่น/

2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งสมานสามัคคี

ท้องถิ่น ฯลฯ

ร้อยละ 80

ท้องถิ่นในการนาไปใช้พัฒนาท้องที่

และพัฒนาศักยภาพให้กับผู้นาท้องที่/

จานวน 4,600 คน

ของเป้าหมาย

ฝึกอบรม

สานักปลัดฯ

ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย

ของตนเองได้มากขึ้น

ท้องถิ่นฯลฯ ในจังหวัดตาก

2. เป็นการเสริมสร้างศักยภาพ

3.เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายให้กับผู้นา

ความสมานสามัคคีของผู้นา

ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรูใ้ นการ

ท้องที่/ท้องถิ่นในการบริหาร

บริหารจัดการท้องถิ่น/ท้องที่ในด้านต่างๆ

จัดการมากขึ้น
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

4.เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านระเบียบ

3.เป็นการสร้างเสริมการมีส่วนร่วม

กฎหมายต่าง ๆ และเตรียมรับการเข้าสู่

และเครือข่ายสัมพันธ์ทดี่ คี วาม

ประชาคมอาเซียน

เข้มแข็งระหว่างองค์กรปกครอง

5.เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

ท้องถิ่นและชุมชน

ระหว่างผู้นาท้องถิ่น/ท้องที่ ฯลฯ

4.ผู้นามีทักษะในการปฏิบัตงิ าน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

และนาความรูท้ ี่ได้รับไปพัฒนาองค์กร

6 โครงการสร้างจิตสานึกปกป้องสถาบัน
ของชาติเพื่อสร้างความสมานฉันท์

1.เพื่อสร้างความสมานฉันท์สามัคคี

- จัดกิจกรรมการสร้างจิตสานึก

ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

ปกป้องสถาบันของชาติ

2.เพื่อสร้างความภูมิใจในความเป็น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า

พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จ

ชาติไทย และการปกป้องสถาบัน ชาติ

จานวน 100 คน

ร้อยละ 80

พระเจ้าอยู่หัวฯ ให้จารึกอยู่ในจิตใจ

ศาสน์ กษัตริย์

100,000

100,000

100,000

200,000

200,000

จานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงออก
กิจกรรม

สานักปลัดฯ

ถึงความจงรักภักดีและเทิดทูน

ของเป้าหมาย ของคนไทย

3.เพื่อเทิดทูนพระเกียรติของพระบาท

2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรัก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้จารึกอยู่ใน

และสมานสามัคคีกันของทุกคน

จิตใจของคนไทย

ในชาติบนหลักการแตกต่างแต่

4.เพื่อปกป้องสถาบันของชาติให้เป็น

ไม่แตกแยก

ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย โดยคานึง

3.การส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับ

ถึงประโยชน์ของชาติมาก่อนส่วนตน

ภาครัฐ เอกชน ประชาชน

หรือพวกพ้องบนหลักการ "แตกแยกแต่

สามารถสร้างความสามัคคี

มีแตกต่าง"

ในหมู่คณะ

5.เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน สร้างความ

สามัคคีในหมู่คณะ

258

โครงการ

ที่

7 โครงการสนับสนุนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อให้ผู้นา/ผู้แทนลูกเสือชาวบ้านได้เข้าร่วม - ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

200,000

350,000

350,000

350,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

350,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.สมาชิกลูกเสือชาวบ้านที่เข้า

ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตากเทิดไท้

ถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดี

องค์ราชัน

2.เพื่อให้สมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือ

ไม่น้อยกว่า ความคิดเห็นประสบการณ์ซึ่ง

ชาวบ้านแล้วได้รับธงประจารุน่ เป็นสิ่ง

ร้อยละ 80 กันและกันและเป็นการประสาน

ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจในการ

จังหวัดตาก จานวน 250 คน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ฝึกอบรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

ร่วมชุมนุมมีโอกาสและเปลี่ยน

ของเป้าหมาย ความสัมพันธ์อันจะเป็นการ

ประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกัน

นาไปสู่การพัฒนาองค์กร

3.เพื่อให้สมาชิกลูกเสือชาวบ้านได้มีโอกาส

2.ลูกเสือชาวบ้านที่ ผ่านการฝึก

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ซึ่งกัน

อบรมได้เข้าเผ้ารับพระราชทาน

และกันและเป็นการประสานความสัมพันธ์

ธงประจารุน่ ลูกเสือชาวบ้าน

อันจะเป็นการนาไปสู่การพัฒนาองค์กร

3.ลูกเสือชาวบ้านได้เข้าร่วม

4.เพื่อฟื้นฟูกิจการลูกเสือชาวบ้านสร้าง

ถวายพระพรในโอกาสวัน

กิจกรรม กฎ คาปฏิญาณและอุดมการณ์

สาคัญต่างๆ

ตลอดจนการเรียนรูร้ ่วมกันในด้านวิชาการ

4.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักการต่างๆ ของกิจการลูกเสือชาวบ้าน

วิทยากร/ผู้อานวยการฝึกลูกเสือ

รวมทั้งส่งเสริมฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี

ชาวบ้านจะได้รับการพัฒนา

ที่ดงี ามของท้องถิ่นและรวมพลังแผ่นดิน

ศักยภาพให้เป็นวิทยากร/

โดยประชาชน

ผู้อานวยการฝึกลูกเสือชาวบ้าน

5. เพื่อให้สมาชิกที่ผ่านการฝึกอบรม

ที่ ดีมีคุณภาพ

ลูกเสือขาวบ้านแล้วได้รับธงประจารุน่

5.ผู้นา/ผู้แทนที่ เข้าร่วมกิจกรรม

เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ

การประชุมระดับภาคนาความรู้

ในการประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์

มาพัฒนา

ร่วมกัน

259

โครงการ

ที่

8 โครงการสร้างเครือข่าย

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

300,000

300,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

300,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1.นักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น

1.เพื่อฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มพูนทักษะ

- ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ให้กับ

นักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นของจังหวัดตาก

1.ผู้ประกาศข่าวประจาหมู่ บ้าน

และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่

และชุมชน

ไม่น้อยกว่า ในข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ

2.เพื่อเพิ่มพูนความรูค้ วามเข้าใจใน

2.สื่อมวลชน นักหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง

ร้อยละ 80 การบริการสาธารณะที่อยู่ใน

ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

/ท้องถิ่น, ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์, ผู้สื่อข่าว

สาธารณะที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ อปท.

เคเบิ้ลทีวี,และนักจัดรายการวิทยุชุมชน

2.มีเครือข่ายการประชา

ให้แก่นกั ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น

3.บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ

สัมพันธ์ในท้องถิ่นที่ดี

3.เพื่อสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความ

รัฐวิสาหกิจ และอปท.ที่รับผิดชอบ

สัมพันธ์ระหว่างนักประชาสัมพันธ์

งานด้านประชาสัมพันธ์

ท้องถิ่น และอบจ.ตาก

จานวน 60 คน

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการใช้

1.เพื่อฝึกอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการ

- ฝึกอบรมให้กับ พิธีกร/ผู้ประกาศ/

ภาษาเพื่อการเป็นนักประชาสัมพันธ์

ใช้ภาษา (การพูด การอ่าน การเขียน)

โฆษกประจาหอกระจายข่าวหมู่บ้าน

ฝึกอบรม

นาเอาความรูเ้ กี่ยวกับการใช้ภาษา

แบบมืออาชีพ

ให้กับ พิธีกร/ผู้ประกาศ/โฆษก ประจา

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของ อปท.

ไม่นอ้ ยกว่า

ที่ถูกต้อง ไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร

หอกระจายข่าวหมู่ บ้าน และเจ้าหน้าที่

และหน่วยงาน องค์กรต่างๆ

ร้อยละ 80

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ของ อปท.ในจังหวัดตาก

รวมทั้งผู้สังเกตการณ์และ

ของเป้าหมาย

ข่าวสารให้กับประชาชนทั่วไปได้

2. เพื่อเพิ่มพูนความรูค้ วามเข้าใจใน

บุคลากรของ อบจ.ตาก

2.ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

หลักการใช้คาราชาศัพท์หรือคาเฉพาะที่

จานวน 100 คน

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ถูกต้อง

นักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น

9

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ฝึกอบรม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

สามารถนาความรู้ความเข้าใจ

ของเป้าหมาย อานาจหน้าที่ของ อปท.

100,000

100,000

100,000

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถ

เหมาะสมกับบุคคลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

ชัดเจน สร้างความเข้าใจอันดี

3. เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ในสังคม

ข่าวสารต่างๆ จากผู้ที่ทาหน้าที่เป็น

3.ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถ

พิธีกร/ผู้ประกาศ/โฆษก ประจาหอ

ทาหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์

กระจายข่าวหมู่ บ้าน และเจ้าหน้าที่

แบบมืออาชีพได้

สานักปลัดฯ
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนครัง้

1. ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ

ที่ ออกหน่วย

มีความรูค้ วามเข้าใจในบทบาท

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ประชาสัมพันธ์ของ อปท.ไปสู่ประชาชน
ทั่วไป มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิด
ความผิดพลาดในการสื่อสาร และมี
มาตรฐานการเป็นนักประชาสัมพันธ์
แบบมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น และยกระดับ
การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ในยุคของ
การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)

10 โครงการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

1. เพื่อนานโยบาย ผลการปฏิบัติงาน

- ออกหน่วยประชาสัมพันธ์

"อบจ.ตาก พบประชาชน"

ของปีงบประมาณที่ผ่านมา และแผน

เคลื่อนที่ฯ จานวน 12 ครัง้

การดาเนินงานในปีงบประมาณปัจจุบัน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

สานักปลัดฯ

ประชาสัมพันธ์ฯ อานาจหน้าที่ ผลการดาเนินงาน

ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความ

และแผนการพัฒนาของ

เข้าใจให้กับประชาชน

อบจ.ตาก มากยิ่งขึ้น

2. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจในบทบาท

2. ประชาชนทั่ วไปได้รับทราบ

อานาจหน้าที่ของ อบจ.ตาก ได้มากขึ้น

ข้อมูลข่าวสาร เอกสารสิ่งพิมพ์

และนาข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็น

ที่ เป็นประโยชน์จาก อบจ.ตาก

ประโยชน์ไปเผยแพร่ให้เข้าถึง

3. ประชาชนทั่ วไปได้มีช่องทาง

ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

การร้องเรียน ร้องทุกข์ และนาเสนอ

3. เพื่อนาสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่

ปัญหาความเดือดร้อนความต้องการ

อบจ.ตาก ได้จัดทาขึ้น ไปเผยแพร่ให้

ในพื้นที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

ประชาชนได้รับทราบ และสามารถ

อบจ.ตาก ให้ได้รับทราบเพื่อการ

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่างต่อเนื่อง

พิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

261

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

4. เพือ่ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มี

4. ประชาชนทัว่ ไปรู้จักช่องทาง

การนาเสนอปัญหา ความเดือดร้อน

การสื่อสารที่ อบจ.ตากจัดทาขึ้น

ข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ และความ

และสามารถติดตามข้อมูล

ต้องการในพืน้ ทีใ่ ห้ อบจ.ตาก ได้นา

ข่าวสารผลการดาเนินงานของ

ได้ปฏิบัตริ าชการและพิจารณาแก้ไข

อบจ.ตากตามช่องทางสื่อต่าง ๆ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ได้อย่างต่อเนื่อง

11 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดตาก

- เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและ

- จัดฝึกอบรมการมีส่วนร่วม

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000 จานวนผู้เข้าร่วม - นักศึกษาและเยาวชน ตระหนักถึง

ตระหนักถึงความสาคัญในการมี

การพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดตาก

ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

โดยให้ความรูค้ วามเข้าใจ และ

ไม่น้อยกว่า ในการพัฒนาท้องถิ่น และเข้าร่วม

วิธีการ ในการมีมีส่วนร่วมเพื่อ

ร้อยละ 80 เป็นอาสมัครด้านต่างๆ เพื่อพัฒนา

ฝึกอบรม

ความสาคัญของการมีส่วนร่วม

กองกิจการ
สภาฯ

ของเป้าหมาย ท้องถิ่น

พัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดตาก
แก่นักศึกษา เยาวชน
จานวน 100 คน

12 โครงการชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด

-เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

-ฝึกอบรมให้กับประชาชน

ในลักษณะเครือข่ายเฝ้าระวัง

จานวน 150 คน

ยาเสพติด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 จานวนผู้เข้าร่วม - มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง
ฝึกอบรม

ในการเฝ้าระวังยาเสพติด

กองกิจการ
สภาฯ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
ของเป้าหมาย
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โครงการ

13 โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อปลุกกระแสกระตุ้นให้เกิด

- จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

ความตื่นตัวในการป้องกันและเฝ้า

โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วม

ระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็ก

กิจกรรม จานวน 800 คน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนและเยาวชนเกิดความ
กิจกรรม

ตื่นตัวและตระหนักถึงผลกระทบ

ไม่น้อยกว่า

ของยาเสพติด

และเยาวชน

ร้อยละ 80

2.เยาวชนมีเวทีในการแสดงออก

2.เพื่อให้เกิดเวทีในการแสดงออกถึง

ของเป้าหมาย ถึงความสามารถ รูจ้ ักใช้เวลาว่าง

ความสามารถของเด็กและเยาวชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองกิจการ
สภาฯ

ให้เกิดประโยชน์

รูจ้ ักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลจากยาเสพติด

14 โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไข 1. เพื่อสร้างการะแสและกระตุ้น จัดกิจกรรม 2 ครั้งได้แก่
ปัญหายาเสพติด จังหวัดตาก

การดาเนินงานด้านการป้องกัน

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ 2561

และแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม

แกนนาศูนย์เพื่อนใจ

437,450

-

-

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม 1. สร้างกระแสและกระตุ้น
กิจกรรม

การดาเนินงานด้านการป้องกัน

ไม่น้อยกว่า

และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

แนวทางการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ร้อยละ 80 กลุ่มเยาวชนตามแนวทางของ

TO BE NUMBER ONE

จานวน 210 คน

ของเป้าหมาย โครงการ TO BE NUMBER ONE

อย่างต่อเนื่อง

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ

กองกิจการ
สภาฯ

2. เกิดการพัฒนาความร่วมมือ

2.เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการ แกนนาสมาชิก TO BE

ในการดาเนินงานด้านการ

ดาเนินงานด้านการป้องกันและ

NUMBER ONE จ.ตาก

ป้องกัน และแก้ไขปัญหา

แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่ม

จานวน 300 คน

ยาเสพติดในกลุ่มสมาชิกให้

สมาชิกให้เข้มแข็งและสามารถ

ณ ห้องประชุม อบจ.ตาก

เข้มแข็งและขยายผลได้

ขยายผลได้
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โครงการ

ที่

15 โครงการจิตอาสาพระราชทาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ในการจัด

สามัคคีของคนไทยทุกคนในการ

งบประมาณ

กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อ

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

กิจกรรม

ทากิจกรรมสาธารณประโยชน์

พัฒนาพื้นที่ชุมชนต่างๆ ให้มี

ที่ ได้รับมอบหมาย

เพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนต่างๆ

ความเจริญ

จานวน 3 ครัง้

ให้มีความเจริญ

สามัคคีของคนไทยทุกคนในการทา

“เราทาความดี ด้วยหัวใจ”
ในพื้นที่จังหวัดตาก

800,000

800,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ของจังหวัดตาก ตามภารกิจ

ตามแนวพระราชดาริ

800,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

กองแผนและ

- จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

800,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวนครั้ง 1. ทาให้เกิดความสมัครสมาน

1. เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมาน

-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2. เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

2.ทาให้ชุมชนเกิดการพัฒนา

อย่างถาวร

อย่างถาวร

16 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการบริหาร 1. เพื่อเพิ่มพูนความรูค้ วามเข้าใจ

- ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ

จัดการที่ดีในการพัฒนาท้องถิ่น

ในการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

จังหวัดตาก

ของ อปท.

ข้าราชการ และพนักงานจ้าง

2. เพื่อสร้างเครือข่ายและส่งเสริม ของ อปท. ในจังหวัดตาก
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง อปท.

จานวน 120 คน

-

-

-

600,000

600,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้
ฝึกอบรม

สานักปลัดฯ

ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม

ไม่น้อยกว่า อานาจหน้าที่ของตน
ร้อยละ 80 2. อบจ.ตาก มีเครือข่าย อปท.ที่ดี
ของเป้าหมาย 3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้

ในจังหวัดตาก กับ อบจ.ตาก

และสามารถนาประสบการณ์ที่ได้

3. เพือ่ ให้นาความรู้และประสบการณ์

จากการเรียนรูท้ ้องถิ่นอื่น มาปรับ

ทีไ่ ด้จากการเรียนรู้ท้องถิ่นอื่น มาปรับ

ใช้ในด้านการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน

ใช้ในด้านการบริหารงาน/ปฏิบัติงาน

อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์

อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่

แก่ท้องถิ่นของตนเอง

ท้องถิ่นของตนเอง
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17 โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ - ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนา

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ผู้นาท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นาชุมชน

ท้องถิ่นจังหวัดตาก

และพัฒนาชุมชน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

2565
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

3,500,000 3,500,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้
ฝึกอบรม

กลุ่มพลังมวลชน องค์กรต่างๆ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัดฯ

ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการ

ไม่น้อยกว่า พัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชน

2. เพื่อนาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และประชาชน

มาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถ

จานวน 1,000 คน

ของเป้าหมาย นาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ของตนเอง

มาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

3. เพื่อให้นาความรู้และประสบการณ์

ของตนเอง

ที่ได้จากการเรียนรู้ท้องถิ่นอื่น

3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้

มาปรับใช้ให้เหมาะสมและเป็น

และประสบการณ์ที่ได้จากการ

ประโยชน์แก่ท้องถิ่นของตนเอง

เรียนรู้ท้องถิ่นอื่น สามารถนามา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น

ของตนเอง

รวม 17 โครงการ

-

-

5,562,450

6,700,000

7,200,000

7,200,000

7,200,000

-

-
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3.5 แผนงานงบกลาง

ที่

โครงการ

1 โครงการเงินบารุงสมาคม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
380,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000

420,000

460,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

460,000 จานวนกิจกรรม - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

- เพื่อให้สมาคมองค์การบริหารส่วน

- เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

จังหวัดแห่งประเทศไทย สามารถ

มีแนวทาง/ทิศทางในการพัฒนา

ทีส่ มาคม อบจ. มีแนวทาง/ทิศทางการพัฒนา

แห่งประเทศไทย

ดาเนินงาน/กิจกรรมในการหา

ทีส่ อดคล้องกันทัง้ ประเทศ

แห่งประเทศไทย ดาเนินงานที่สอดคล้องกับ

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหาร

จานวน 1 ครั้ง

ดาเนินการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองกิจการ
สภาฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น

ส่วนจังหวัด

รวม 1 โครงการ

-

-

380,000

400,000

420,000

460,000

460,000

-

-
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แบบ ผ. 02
ยุทธศาสตร์จกังารพั
หวัดฒตาก
4 การส่
มการท่
องเที
่ยว 2สินการวางแผน
ค้า OTOP และการค้
าชายแดน
นาของ
อปท.งเสริ
ในเขตจั
งหวั
ดตาก
ส่งเสริมการลงทุ
นพาณิชยกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

1 โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 1. เพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่ง
จังหวัดตาก

ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จัดทาหนังสือ คู่มือ แผ่นพับ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนฉบับ 1. มีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก กองแผนและ
ร้านอาหาร ร้านจาหน่ายของฝาก งบประมาณ

แผนที่ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

ร้านจาหน่ายของฝากของที่ระลึก และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ของที่ระลึกฯลฯ ที่ทันสมัย

ฯลฯ ที่ทันสมัย

2. นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่ง

จานวน 10,000 ฉบับ

2. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล

ท่องเที่ยวของจังหวัดตาก

การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก

และมาท่องเที่ยวจังหวัดตาก

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ

เพิ่มมากขึ้น

หลากหลาย มีคุณภาพ

2 โครงการฝึกอบรมด้านบริการ

- เพื่อให้ จนท.อปท. ผูป้ ระกอบการ - ฝึกอบรมด้านบริการ

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000 จานวนผู้เข้าร่วม - ทาให้ จนท.อปท. ผู้ประกอบการ กองแผนและ

การท่องเที่ยวรองรับสู่ประชาคม

ด้านท่องเที่ยว ฯลฯ มีความรู้ด้าน การท่องเที่ยว จานวน 100 คน

เศรษฐกิจอาเซียน

การบริการท่องเที่ยว และนามา

ไม่น้อยกว่า ความเข้าใจ ในการบริการ

ปรับใช้กับองค์กร และหน่วยงาน

ร้อยละ 80 นักท่องเที่ยว และนามาปรับใช้หน่วย

ของตน ให้เป็นที่ประทับใจ

ของเป้าหมาย กับองค์กร และงานของตน

นักท่องเที่ยว

ฝึกอบรม

ด้านท่องเที่ยว มีความรู้

งบประมาณ

ให้เป็นที่ประทับใจนักท่องเที่ยว
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการมวยไทย - มวยคาดเชือก 1. เพือ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า - ร่วมจัดกิจกรรมมวยไทย งานตากสินฯ

ตากสินฯ และระลึกถึงพระมหา

มวยคาดเชือก งานตากสินฯ

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

500,000

500,000

2565
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนผู้ชม 1. ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วม กองแผนและ
กิจกรรม

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า

กรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าตากสิน ผู้เข้าชมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า ตากสิน และระลึกถึงพระมหา

มหาราชในการกอบกู้เอกราช

ร้อยละ 80 กรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ทาให้ประเทศไทยดารงเอกราช

จานวน 12,000 คน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
งบประมาณ

ของเป้าหมาย มหาราชในการกอบกู้เอกราช

มาจนทุกวันนี้

ทาให้ประเทศไทยดารงเอกราช

2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

มาจนทุกวันนี้

จังหวัดตาก สร้างความหลากหลาย

2. นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลา

ในการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์และ

สามารถใช้เวลาท่องเที่ยวได้อย่าง

คุ้มค่ามากที่สุด สามารถดึงดูด

สมบูรณ์และคุ้มค่ามากที่สุด

นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดตาก

3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน

และต่างจังหวัดให้มาท่องเที่ยว

ศิลปะมวยไทยและมวยคาดเชือก

จังหวัดตากมากยิ่งขึ้น

ให้รู้จักแพร่หลาย เป็นเอกลักษณ์

3. ศิลปะมวยไทยและมวย

ของจังหวัดตากสืบไป

คาดเชือก เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตาก
ตลอดไป
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

4 โครงการรถไฟนาเที่ยว

วัตถุประสงค์
1. เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- รถไฟนาเที่ยวบริการ

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
1. นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองแผนและ

นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเมืองตาก นักท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่

นักท่องเที่ยว เมืองตาก ได้รับความสะดวกในการ งบประมาณ

และบริเวณใกล้เคียง อันจะทาให้ เทศบาลเมืองตาก และตาบล

ไม่น้อยกว่า เทีย่ วชมเมืองตาก ใช้เวลาท่องเทีย่ ว

นักท่องเที่ยวใช้เวลาในการท่องเที่ยว ใกล้เคียง ตามประกาศ

ร้อยละ 80 เมืองตาก มีเวลาซื้อสินค้าและ

เมืองตากนานขึ้นและมีเวลาซือ้ สินค้า ของ อบจ.ตาก

และบริการอื่น

- นักท่องเที่ยว

ของเป้าหมาย บริการอื่นนานขึ้น
2. ทาให้ประชาชนชาวจังหวัดตาก

2. เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดตาก จานวน 10,000 คน

มีความภาคภูมิใจสถานที่ท่องเที่ยว

มีความภาคภูมิใจสถานที่ท่องเที่ยว

ในพื้นที่ของตน มีส่วนร่วมและ

ในพื้นที่ของตน มีส่วนร่วมและให้

ให้บริการนักท่องเที่ยว

บริการนักท่องเที่ยว

3. ทาให้เยาวชน ประชาชน

3. เพื่อให้เยาวชน ประชาชนสามารถ

สามารถให้ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ ยวกับ

ให้ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรม

กิจกรรมรถไฟนาเที่ ยว และแหล่ง

รถไฟนาเที่ยว และแหล่งท่องเที่ ยว

ท่องเที่ ยวที่ เป็นเส้นทางผ่าน

ที่เป็นเส้นทางผ่าน หรือจุดแวะรถไฟ

หรือจุดแวะรถไฟนาเที่ยวได้อย่าง

นาเที่ยว ให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่าง

ถูกต้อง เป็นที่ชื่นชอบของ

ถูกต้อง และเป็นที่ชื่นชอบของ

นักท่องเที่ ยว

นักท่องเที่ยว

4. ทาให้ประชาชนมีรายได้จาก

4. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จาก

การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

5 โครงการวันอนุรักษ์ช้างไทย

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวน

1. ทาให้ประชาชนตระหนักถึง

กองแผนและ

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และกระตุ้น

- จัดงานวันช้างไทย

ให้ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความ

ณ บ้านปูเตอร์ ตาบลแม่กุ

นักท่องเที่ยว ความสาคัญของช้าง ซึ่งเป็นสัตว์

สาคัญของช้าง ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์

อาเภอแม่สอด

ไม่น้อยกว่า สัญลักษณ์ประจาชาติไทยในการ

ประจาชาติไทยในการเผยแพร่

นักท่องเที่ ยว จานวน 500 คน

ร้อยละ 80 เผยแพร่ประวัติความเป็นมาของ

งบประมาณ

ของเป้าหมาย วันช้างไทย

ประวัติความเป็นมาของวันช้างไทย
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ ยว และ

2. ทาให้นักท่องเที่ ยวมาท่องเที่ ยว

ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ ยว

จังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น

ในท้องถิ่น รวมทั้ งการสร้างเครือข่าย

3. เกิดเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์

อาสาสมัครอนุรักษ์ช้างในท้องถิ่น

ช้างในท้องถิ่น

3. เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ ยว
จังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น

6 โครงการปั่นจักรยานส่งเสริม

- เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการ

- จัดกิจกรรมปั่ นจักรยานส่งเสริม

50,000

-

-

-

-

จานวนผู้เข้าร่วม - ได้พบเส้นทางท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว ตาบลบ้านนา

การท่องเที่ ยว และแหล่งท่องเที่ ยว

การท่องเที่ ยวตาบลบ้านนา

ตาบลบ้านนา

อาเภอสามเงา จังหวัดตาก

ไม่น้อยกว่า ของจังหวัดตาก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 500 คน

ร้อยละ 80

กิจกรรม

และแหล่งท่องเที่ ยวแห่งใหม่

กองแผนและ
งบประมาณ

ของเป้าหมาย
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนครั้ง 1. นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่ง

กองแผนและ

7 โครงการจัดนิทรรศการส่งเสริม

1. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล - จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวจังหวัดตาก

การท่องเที่ยวของจังหวัดตากเป็นแหล่ง แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตาก

ท่องเที่ ยวของจังหวัดตาก และมา งบประมาณ

ท่องเที่ ยวที่มีความหลากหลายมีคุณภาพ ในงานกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ

ท่องเที่ยวจังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

2. นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูล

เป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตาก

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

จังหวัดตาก อันจะนามาซึ่งรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
8 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวจังหวัดตาก

1. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ

การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก

ท่องเที่ยวจังหวัดตาก

ให้เป็นที่รู้จัก

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่ง
กิจกรรม

กองแผนและ

ท่องเที่ ยวของจังหวัดตาก และมา งบประมาณ

ไม่น้อยกว่า ท่องเที่ยวจังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวกลุ่ม จานวน 500 คน

ร้อยละ 80 2. ประชาชนมีรายได้จากการ

เป้าหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

ของเป้าหมาย ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

จังหวัดตาก อันจะนามาซึ่งรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

9 โครงการมัคคุเทศก์คืนถิ่น

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้

- ฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่เด็กและ

ความเข้าใจเกี่ ยวกับสถานที่ ท่องเที่ยว

เยาวชน จานวน 90 คน

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. เด็กและเยาวชนมีความรู้ความ กองแผนและ
ฝึกอบรม

เข้าใจเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว งบประมาณ

ของจังหวัดตาก

ไม่น้อยกว่า ของจังหวัดตาก

2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน

ร้อยละ 80 2. เด็กและเยาวชนมีความรักและ

มีความรักและหวงแหนในถิ่นบ้านเกิด

ของเป้าหมาย หวงแหนในถิ่นบ้านเกิด ผ่านการ

ผ่านการเรียนรูใ้ นลักษณะการพูด

เรียนรู้ในลักษณะการพูด

การแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน

การแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน

หรือแขกผู้มาเยือน

หรือแขกผู้มาเยือน
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10 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลสมเด็จ - เพื่อปรับปรุงลานแอสฟัลท์ติก
พระเจ้าตากสินมหาราช

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ปรับปรุงลานคอนกรีต

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนพื้นที่ - ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สานักการช่าง

คอนกรีต บริเวณศาลสมเด็จ

เสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.

ดาเนินการ ได้รับการปรับปรุงให้อยู่ใน

พระเจ้าตากสินมหาราช ที่ได้รับ

รวมพื้นที่ ดาเนินการไม่น้อยกว่า

สภาพดี ใช้ในการจัดกิจกรรม

ความเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ

1,250 ตร.ม.

ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ให้อยู่ในสภาพดี โดยปรับปรุง

ต่างๆ

เป็นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิว 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
เส้นทางตาก - แม่สอด

- ปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน

-

-

2,500,000

-

-

จานวนพื้นที่ 1. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการ

กองแผนและ

ที่ปรับปรุง

งบประมาณ

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตาก

และราวกันตก บริเวณจุดชมวิว

และอานวยความสะดวกให้กับ

เส้นทางตาก - แม่สอด

ความสะดวกสบาย

ประชาชน

ขนาดพื้นที่ดาเนินการ

2. นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว

2. เพื่อเพิ่มจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว 120 ตารางเมตร
ในบริเวณจุดชมวิว

- ปรับปรุงอาคารร้านค้า

เส้นทางตาก - แม่สอด

ร้านอาหาร และห้องน้า

พัฒนาให้ดีขึ้น ประชาชนได้รับ

ในจังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น

บริเวณจุดชมวิวเส้นทาง
ตาก - แม่สอด
(รายละเอียดตามแบบแปลน
อบจ.ตาก)
12 โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม

1. เพื่อเพิ่มช่องทางและอานวย

- จัดทาข้อมูลเพื่อส่งเสริม

-

-

-

300,000

300,000

จานวนจุดที่ 1. นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึง
ติดตั้งป้าย ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก

การท่องเที่ยวจังหวัดตาก ผ่าน

ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล

การท่องเที่ยว และติดตั้งป้าย

QR Code “TAK Scan Me”

แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตาก

QR Code ในทุกอาเภอ

ให้แก่นักท่องเที่ยว

ในพื้นที่จังหวัดตาก

ร้านอาหาร ร้านจาหน่ายของฝาก
ของที่ระลึก ฯลฯ ได้อย่างสะดวก

จานวนไม่น้อยกว่า 30 จุด

รวดเร็ว

กองแผนและ
งบประมาณ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและ

2. นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่ง

สนับสนุนข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

ของจังหวัดตากให้แก่

ท่องเที่ยวของจังหวัดตาก
และมาท่องเที่ยวจังหวัดตาก

1. เพื่อสืบสานวัฒนธรรม

- อุดหนุนเทศบาลเมืองตาก

เพิ่มมากขึ้น
1. ประเพณีลอยกระทงสาย

กองแผนและ

ลอยกระทงสายไหลประทีป

ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

จัดงานประเพณีลอยกระทงสาย

นักท่องเที่ยว ยังคงอยู่และประชาชนรู้ซึ้ง

งบประมาณ

1000 ดวง

ให้คงอยู่สืบไป

ไหลประทีป 1000 ดวง

ไม่น้อยกว่า ถึงคุณค่าวัฒนธรรมและ

2. เพื่อให้นักท่องเที่ยวมา

นักท่องเที่ ยว

ร้อยละ 80 ประเพณีอันดีงาม

ท่องเที่ ยวจังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น

จานวน 20,000 คน

13 โครงการจัดงานประเพณี

4,000,000

4,000,000

4,000,000

-

-

จานวน

ของเป้าหมาย 2. มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว

3. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่

จังหวัดตากเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในจังหวัดตาก

3. ประชาชนมีรายได้จาก
การท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้น

14 โครงการจัดงานประเพณี

1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ ยวของจังหวัด - อุดหนุนเทศบาลตาบล

150,000

150,000

450,000

-

-

จานวน

ต้นกาเนิดกระทงสาย

กระตุ้นเศรษฐกิจ และเพื่อให้ประชาชน บ้านตาก จัดงานประเพณี

นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

แข่งเรือพายโบราณ

มีรายได้จากการท่องเที่ ยวเพิ่มมากขึ้น

ต้นกาเนิดกระทงสายแข่งเรือพาย

ไม่น้อยกว่า 2.ประชาชนในท้องถิ่น ได้อนุรักษ์

2. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณี

โบราณ อาเภอบ้านตาก

ร้อยละ 80 ฟื้นฟูประเพณีลอยกระทงของ

ลอยกระทงของอาเภอบ้านตากให้เป็น

จังหวัดตาก นักท่องเที่ยว

ของเป้าหมาย อาเภอบ้านตากให้เป็นที่รจู้ ักกัน

ที่รจู้ ักกันแพร่หลาย เป็นต้นกาเนิด

จานวน 2,000 คน ต่อปี

แพร่หลายทั้ งชาวไทย และชาว

1. ทาให้ประชาชนมีรายได้จาก

กระทงสายของจังหวัดตาก และเป็น

ต่างชาติ และเป็นเอกลักษณ์ของ

เอกลักษณ์ของอาเภอบ้านตาก

อาเภอบ้านตากให้เป็นที่รู้จักกัน

กองแผนและ
งบประมาณ
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15 โครงการจักรยานมิตรภาพ
ไทย - เมียนมา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

- อุดหนุนหอการค้าจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จัดโครงการจักรยานมิตรภาพ

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

200,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนผู้เข้าร่วม 1.สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยว กองแผนและ
กิจกรรม

มาเที่ยวในจังหวัดตากมากขึ้น

2.เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ ไทย - เมียนมา

ไม่น้อยกว่า 2.ประชาชนมาท่องเที่ยว

กระจายรายได้จากอุตสาหกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80 จังหวัดตากและมีรายได้จาก

การท่องเที่ยวภายในจังหวัดตาก

จานวน 2,000 คน

ของเป้าหมาย การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

3.เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์

3.ชาวไทย-ชาวเมียนมา

อันดีระหว่างกันของประชาชน

มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

งบประมาณ

ชาวไทย และชาวเมียนมา
16 โครงการจัดงานเทศกาลส่งเสริม
การท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า

1.เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

- อุดหนุนอาเภออุ้มผาง

อาเภออุ้มผาง

จัดงานเทศกาลส่งเสริมการ

100,000

100,000

150,000

-

-

จานวน

1.ทาให้วัฒนธรรม วิถีชีวิต

นักท่องเที่ยว แหล่งท่องท่องเที่ยว ธรรมชาติ

2.เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิต ท่องเที่ยวแผ่นดินดอยลอยฟ้า

ไม่น้อยกว่า ของอาเภออุ้มผาง เป็นที่รู้จักของ

แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ของอาเภอ นักท่องเที่ยว

ร้อยละ 80 นักท่องเที่ยว และเกิดความ

อุ้มผาง ให้นักท่องเที่ ยวได้มีความรู้ จานวน 5,000 คน

กองแผนและ
งบประมาณ

ของเป้าหมาย ประทับใจและนาไปเผยแพร่

ความเข้าใจ ประทับใจ และนาไป

อันจะทาให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว

เผยแพร่ อันจะทาให้มีนักท่องเที่ยว

อาเภออุ้มผางมากยิ่งขึ้น

มาเที่ยวอาเภออุ้มผางมากยิ่งขึ้น

2.ประชาชนมีรายได้จากการ

3.เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

เพิ่มมากขึ้น
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โรงพลศึกษา 1000 ที่นั่ง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้มาใช้

- ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา

บริการ สนามกีฬาและรองรับการ

แข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการ

พร้อมระบบรางระบายน้า

สนามแข่งขันกีฬาที่ มีมาตรฐาน

ศึกษาฯ

พื้นสนาม และทาสีอาคาร

สามารถรองรับการจัดการแข่งขัน

โรงพลศึกษา 1000 ที่นั่ง

ในกีฬาระดับต่างๆ

-

1,000,000

1,000,000

จานวนแห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- เยาวชน ประชาชน จ.ตาก ได้มี

1,500,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวน 1 แห่ง

- ซ่อมแซมห้องน้า
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ซ่อมแซมอัฒจันทร์ที่นั่ง
ทาสีภายในอาคาร ฯลฯ
โรงพลศึกษา 1000 ที่นั่ง
จานวน 1 แห่ง
18 ปูพื้นยางอาคารฟิตเนส

- เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้มา

- ปูแผ่นพื้นยางอาคารฟิตเนส

ใช้บริการ สนามกีฬาและเพื่อความ

จานวน 1 แห่ง

150,000

-

-

-

-

จานวนพื้นที่ - เยาวชนและประชาชน

กองการ

ดาเนินการ หรือองค์กรต่างๆ ในจังหวัดตาก

ศึกษาฯ

มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้

ปลอดภัยในทรัพย์สินของ อบจ.ตาก

ในการจัดกิจกรรมเล่นกีฬา
หรือฝึกซ้อม
19 โครงการพัฒนาสนามกีฬาเทนนิส
(เพิ่มเติม)

- เพื่อพัฒนาสนามกีฬาเทนนิสให้ได้ - ติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์

-

1,700,000

-

-

-

จานวนคอร์ท - เยาวชนและประชาชน

มาตรฐาน สามารถรองรับการใช้บริการ เคลือบด้วยสารอะอลีลิกพร้อมตีเส้น

หรือองค์กรต่างๆ ในจังหวัดตาก

จากหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ คอร์ดสนาม ตามแบบมาตรฐาน

มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้

ภาคประชาชน ตลอดจนการจัดแข่งขัน สนามกีฬาเทนนิส จานวน 3 คอร์ท

ในการจัดกิจกรรมเล่นกีฬา

ในระดับต่างๆ

หรือฝึกซ้อม

(เพิ่มเติม)

กองการ
ศึกษาฯ
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเปตอง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อปรับปรุงอาคารเปตอง

- ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา

ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน

พร้อมติดตั้งระบบรางน้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนแห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

- อาคารเปตองมีสภาพดี

กองการ

พร้อมให้บริการ

ศึกษาฯ

- เยาวชน ประชาชน จ.ตาก ได้มี

กองการ

สนามแข่งขันกีฬาที่ มีมาตรฐาน

ศึกษาฯ

- ปรัปรุงซ่อมแซมห้องน้า
ภายในอาคาร
- ปรับปรุงทาสีอาคารเปตอง
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
อาคาร และบริเวณโดยรอบ
สนามเปตอง
21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสระว่ายน้า

- เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้มาใช้

- ปรับปรุงทาสีอาคารสระว่ายน้า

บริการ สนามกีฬาและรองรับการ

- เปลี่ยนประตูน้า พร้อมท่อฯลฯ

-

-

300,000

-

1,000,000

จานวนแห่ง

แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

สามารถรองรับการจัดการแข่งขัน
ในกีฬาระดับต่างๆ

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารอัฒจันทร์สนามฟุตบอล

- เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้มาใช้

- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องต่างๆ

บริการ สนามกีฬาและรองรับการ
แข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

-

-

- เยาวชน ประชาชน จ.ตาก ได้มี

กองการ

ภายในอาคาร

สนามแข่งขันกีฬาที่ มีมาตรฐาน

ศึกษาฯ

- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้าภายใน

สามารถรองรับการจัดการแข่งขัน

อาคาร

ในกีฬาระดับต่างๆ

1,500,000

1,500,000

-

จานวนแห่ง

- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

ภายในอาคาร
- ปรับปรุงทาสีอาคาร
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

23 โครงการพัฒนาสนามกีฬาฟุตบอล ๒ - เพื่อพัฒนาสนามกีฬาฟุตบอล ๒ - ปูหญ้าพร้อมปรับปรุง
ให้ได้มาตรฐาน สามารถรองรับ

-

-

1,900,000

-

จานวนแห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

กองการ

หรือองค์กรต่างๆ ในจังหวัดตาก

ศึกษาฯ

มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้

ภาคเอกชน ตลอดจนจัดการแข่งขัน

ในการจัดกิจกรรมเล่นกีฬา

ในระดับต่างๆ

หรือฝึกซ้อม
- ติดตั้งลู่ยางสังเคราะห์ภายใน

รางระบายน้าภายในสนามกีฬา

บริการ สนามกีฬาและรองรับการ

ฟุตบอล ๑ และลานกรีฑา

แข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

- เยาวชนและประชาชน

การให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ จานวน 1 แห่ง

เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้มาใช้

26

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ระบบน้าภายในสนามฟุตบอล 2

24 ติดตั้งลู่ยางสังเคราะห์ และทาระบบ

25

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

- เยาวชนและประชาชน

กองการ

สนาม และทาระบบรางระบายน้า

หรือองค์กรต่างๆ ในจังหวัดตาก

ศึกษาฯ

ภายในกีฬาสนามกีฬาฟุตบอล 1

มีสนามกีฬาที่ ได้มาตรฐานเพื่อใช้

และลานกรีฑา

ในการจัดกิจกรรมเล่นกีฬา

โครงการส่งเสริมสุขภาพ

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้

- จัดหาผู้นาสอนเต้นแอโรบิค

การออกกาลังกาย

ความเข้าใจเกี่ ยวกับการเต้นแอโรบิค

จานวน 1 คน จานวน 12 เดือน

ให้เกิดความถูกต้องพร้อมทั้ง

-

50,000

27,330,000

50,000

-

50,000

-

50,000

30,000,000

50,000

จานวนแห่ง

จานวนผู้เข้าร่วม - ผู้มาร่วมกิจกรรมได้เต้นแอโรบิค
กิจกรรม

ที่ ถูกวิธี และใช้เวลาว่างให้เกิด

การตรวจสมรรถภาพร่างกาย

ไม่น้อยกว่า

ประโยชน์การดูแลรักษาร่างกาย

สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย

และการตรวจสุขภาพและการ

ร้อยละ 80

ให้สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย

และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรง

ของเป้าหมาย ต่างๆ

ฝึกอบรมการบริหารสนามกีฬา

- เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหาร

- ฝึกอบรมบุคลกรในองค์กรพร้อม

และการให้บริการสนามกีฬา

ส่วนจังหวัดตากที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับ

ทั้ งศึกษาดูงานการบริหารสนาม

กิจกรรม

จังหวัดตากสามารถนาความรู้

การบริหารและการให้บริหาร

กีฬาและการให้บริการสนามกีฬา

ไม่น้อยกว่า

ในการบริหารและการให้บริหาร

สนามกีฬามีความรูส้ าหรับแนะนา

แก่มามาใช้บริการสนามกีฬา

ร้อยละ 80

สนามกีฬา มาใช้แนะนาให้แก่

ให้แก่ผู้มาใช้บริการ

อบจ.ตาก จานวน ๕๐ คน

ของเป้าหมาย ผู้มาใช้บริการได้

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

จานวนผู้เข้าร่วม - บุคลากรขององค์การบริหารส่วน

กองการ
ศึกษาฯ

กองการ
ศึกษาฯ
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แบบ ผ. 02

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

27 โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬา

- เพื่อส่งเสริมความรูใ้ นการเล่นกีฬา

ฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาขั้น

ขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา

พื้นฐาน จานวน 80 คน ต่อปี

กิจกรรม

จังหวัดตาก ได้ฝึกทักษะการเล่น

เยาวชน ประชาชน ในจังหวัดตาก

เยาวชน ประชาชน ให้เกิดทักษะ

เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล ว่ายน้า

ไม่น้อยกว่า

กีฬาอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นตัวแทน

การเล่นกีฬาที่ ถูกต้อง เพื่อนาไปสู่

เทควันโด ฯลฯ

ร้อยละ 80

นักกีฬาจังหวัดตากต่อไป

100,000

100,000

ความชานาญในการเล่นกีฬา

28 โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน

จานวนผู้เข้าร่วม - นักเรียน เยาวชน ประชาชน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองการ
ศึกษาฯ

ของเป้าหมาย
- นักเรียน เยาวชน ประชาชนได้

กองการ

ประเภท ประกอบด้วย นักเรียน

แสดงออกถึงความสามารถของ

ศึกษาฯ

พื้นฐาน เป็นแนวทางการพัฒนา

เยาวชน ประชาชน ในอาเภอ

ตนเอง และจึงส่งเสริมให้เข้าสู่

เข้าสู่การเล่นกีฬาระดับชาติต่อไป

9 อาเภอ

การแข่งขันในระดับที่ สูงขึ้น

- เพื่อสนับสนุนส่งเสริมยกย่องเชิดชู

- นักกีฬา หน่วยงาน หรือผู้ที่

ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทาชื่อเสียง

เกียรติแก่ผู้ที่ทาชื่อเสียงและผู้ที่ให้

ผู้ให้การสนับสนุนหรือทาประโยชน์
ด้านกีฬาของจังหวัดตาก

เยาวชน หรือประชาชนระดับอาเภอ

29 โครงการการส่งเสริมจัดกิจกรรม

30 โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.
สัมพันธ์เกมส์

- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชน

- จัดให้มีการแข่งขันกีฬาทุก

ประชาชนพัฒนาการเล่นกีฬาตั้งแต่

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

จานวนครัง้

- นักกีฬา หน่วยงาน หรือผู้ที่ให้

กองการ

ให้การสนับสนุนด้านกีฬาที่ ทา

การสนับสนุนมีขวัญและกาลังใจ

ศึกษาฯ

การสนับสนุนหรือทาประโยชน์

ชื่อเสียงให้จังหวัดตาก ในแต่ละ

ในการเข้าร่วมแข่งขันแต่ละครัง้

ด้านกีฬาของจังหวัดตาก เพื่อเป็น

ชนิดกีฬาที่ ได้รับรางวัลในระดับ

เพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ขวัญและกาลังใจแก่ผู้ทาประโยชน์

ต่างๆ ในแต่ละชนิดกีฬา

ในการพัฒนาตน

ปีละ 1 ครัง้

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี

- แข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน

ระหว่าง อบจ. 17 จังหวัดภาคเหนือ

อบจ.17 จังหวัดภาคเหนือ

50,000

500,000

50,000

-

50,000

-

50,000

-

50,000

-

จานวนครัง้

จานวนครัง้

- สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

กองการ

หน่วยงาน อบจ.ภาคเหนือ

ศึกษาฯ

- สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง

กองการ
ศึกษาฯ

ปีละ 1 ครัง้

31 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
(อปท.ตากคัพ)

- เพื่อแสดงถึงความสามัคคีระหว่าง

- จัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง

1,500,000

-

-

-

-

จานวนครัง้

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พนักงานองค์กรปกครองส่วน

ในจังหวัดตาก เพื่อสร้างความสัมพันธ์

จังหวัดตาก จานวน 1 ครัง้

ท้องถิ่น ในจังหวัดตาก

ระหว่าง อปท.จังหวัดตาก
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โครงการ

ที่

32 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาโดยเป็น

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

100,000

100,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

- การมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา

กองการ

เข้าร่วมแข่งขันกีฬา เช่นฟุตบอล

ต่างๆ ของ อบจ.ตาก หรือร่วมกับ

ศึกษาฯ

ของจังหวัดตากในการเข้าร่วม

ฟุตซอล ตะกร้อ เปตอง วอลเลย์ฯ

หน่วยงาน องค์กรอื่ น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

แข่งขันกีฬาต่างๆ พร้อมทั้ งการ

ว่ายน้า บาสฯ

หรือจังหวัดตาก

เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานอื่น

โดย อบจ.เป็นเจ้าภาพหรือ

จัดแข่งขันกีฬา

ร่วมกับส่วนราชการอื่ น

- เพื่อส่งเสริม พัฒนากีฬาต่างๆ

- จัดการแข่งขันและส่งนักกีฬา

เจ้าภาพ หรือร่วมกับส่วนราชการอื่น

ให้แก่นักเรียน เยาวชน ประชาชน

และส่งเข้าร่วมแข่งขันในนาม

-

-

-

จานวนครัง้

หรือในนาม จ.ตาก

33 โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.ตากคัพ

- ประชาชน เยาวชน มีส่วนร่วม

กองการ

ปีงบประมาณ

ในการพัฒนาด้านกีฬา พร้อมมี

ศึกษาฯ

ประชาชนในจังหวัดตาก

เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ

ทักษะด้านกีฬา เพิ่มมากขึ้น

ได้ออกกาลังกายให้มีสุขภาพ

เปตอง วอลเลย์ฯ ว่ายน้า บาสฯ

ร่างกายแข็งแรง

เทควันโด การแข่งขัน เดิน -วิ่ง

- เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังทักษะ

- จัดให้มีการแข่งขันกีฬาตลอด

(รวมทุกประเภทกีฬาที่ จัดแข่งขัน

การเล่นกีฬา ให้แก่เยาวชน

ตลอดปี)

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

จานวนครัง้

เพื่อสุขภาพ ฯลฯ

34

โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

- เด็กและเยาวชนที่ มาใช้บริการ

กองการ

ตามแบบกรมส่งเสริม

สนามกีฬา อบจ.ตาก มีสถานที่

ศึกษาฯ

การปกครองท้องถิ่น

ออกกาลังกาย ที่ เหมาะสมตามวัย

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ มาใช้

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

บริการสนามกีฬา อบจ.ตาก
ได้มีสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

-

-

-

1,000,000

-

จานวนแห่ง

ที่เหมาะสมตามวัย
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แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

35 โครงการอุดหนุนการแข่งขันกีฬา

วัตถุประสงค์
- เพื่ออุดหนุนในการส่งนักกีฬา

นักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ของ จ.ตาก เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- อุดหนุนสมาคมกีฬาแห่ง

2561
(บาท)
400,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000

400,000

-

2565
(บาท)
-

จังหวัดตาก ในการส่งนักกีฬา

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ นักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดตาก
และกีฬาคนพิการแห่งชาติ

รวม 35 โครงการ

-

จานวนครั้ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

กองการ

ที่ส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ศึกษาฯ

นักเรียน นักศึกษาแห่งป

การแข่งขัน ระเทศไทย กีฬาเยาวชน

กาหนดการแข่งขันของ

แห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

และกีฬาคนพิการแห่งชาติ

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

- จังหวัดตากมีนักกีฬา

เข้าร่วม

กีฬาเยาวชน แห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาตาม

และกีฬาคนพิการแห่งชาติ

ตัวชี้วัด
(KPI)

13,250,000 39,730,000 15,150,000 10,350,000 35,950,000

-

-
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แบบ ผ. ๐2
ยุทธศาสตร์จกังารพั
หวัดฒตาก
2 การจั
และสิห่งารจั
แวดล้
อม
นาของ
อปท.ดการทรั
ในเขตจัพงยากรธรรมชาติ
หวัดตาก 4 การบริ
ดการและอนุ
รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

วัตถุประสงค์
1.เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย

1.การจัดประชุมฯและการติดตาม

ในจังหวัดตาก

ผลความก้าวหน้าของโครงการ

2.สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

จานวน 1 ครัง้

มูลฝอยรวมและของเสียอันตราย

2.การจ้างเหมากาจัดของเสีย

จานวนครัง้ จ้างเหมา

ชุมชน

และอันตราย จานวน 2 ครัง้

กาจัดของเสียฯ

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ อปท.

ให้กับเจ้าหน้าที่ อปท./ชุมชน/

แกนนาหมู่บ้าน/ชุมชน เกี่ยวกับ

ฝึกอบรม

ชุมชน มีความรู้ เข้าใจในการ

ประชาชน ในการบริหารจัดการ

การคัดแยกขยะมูลฝอย

ไม่น้อยกว่า

คัดแยกขยะมูลฝอย และนาไป

ขยะมูลฝอยในชุมชน และนาไป

จานวน 80 คน

ร้อยละ 80

ปฏิบัติใน หมู่บ้าน/ชุมชน

โครงการ

1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม
และของเสียอันตรายชุมชน

2 โครงการรณรงค์เพื่อลดขยะมูลฝอย

งบประมาณและที่ผา่ นมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปฏิบัติในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างเป็น

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

300,000

400,000

400,000

400,000

400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนครัง้

- มีการจัดการศูนย์กาจัดขยะ

กองแผนและ

ในการประชุม มูลฝอยรวม และของเสียอันตราย

งบประมาณ

ชุมชนที่ถูกวิธี

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

จานวนผู้เข้าร่วม - เจ้าหน้าที่ อปท. แกนนาหมู่บ้าน/

กองแผนและ
งบประมาณ

ของเป้าหมาย อย่างเป็นรูปธรรม

รูปธรรม
2.เพื่อดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การคัดแยกขยะอย่างครบวงจร

281

แบบ ผ. ๐2

โครงการ

ที่

3 โครงการจัดการขยะแบบ
การมีส่วนร่วม ตามหลัก 3RS

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกการอบรม

- ฝึกอบรมให้กับนักเรียน

ได้รับความรูก้ ารคัดแยกขยะโดยใช้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

100,000 จานวนผู้เข้ารับ 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

กองแผนและ

และประชาชน ในพื้นที่

การฝึกอบรม มีความรู้ และความเข้าใจ

งบประมาณ

หลัก ๓Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้า

จังหวัดตาก

ไม่น้อยกว่า ในการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก

และนากลับมาใช้ใหม่

จานวน 100 คน

ร้อยละ 80 ๓Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้า
ของเป้าหมาย และนากลับมาใช้ใหม่

2. เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน
เป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะ

2. ชุมชน โรงเรียน เป็นต้นแบบ

ก่อนทิ้ ง

ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ตามหลัก 3Rs

4 โครงการผลิตสื่อรณรงค์ด้านการ
จัดการขยะ

1. เพื่อผลิตสื่อรณรงค์ด้านการ

- จัดทาแผ่นพับ โปสเตอร์

จัดการขยะ

สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์

-

200,000

200,000

200,000

200,000

จานวนฉบับ 1. มีสื่อรณรงค์ด้านการ
จัดการขยะ

2. เพื่อทาให้ปริมาณขยะมูลฝอย เรื่องขยะ

2. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง

ลดลงตั้งแต่ต้นทาง

จานวน 10,000 ฉบับ

ตั้งแต่ต้นทาง

1. เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้กับ

- ฝึกอบรมให้ความรูก้ ับ

กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่น

สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก

รักษ์โลก (อถล.)

ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

5 โครงการอบรมและส่งเสริม

-

-

-

200,000

200,000 จานวนผู้เข้ารับ

กองแผนและ
งบประมาณ

1. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

กองแผนและ

การฝึกอบรม

มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหาร

งบประมาณ

(อถล.) องค์กรปกครองส่วน

ไม่น้อยกว่า

จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน

ท้องถิ่น และส่วนราชการ

ร้อยละ 80

2. เกิดความร่วมมือกับองค์กรปกครอง

ท้องถิ่น

จังหวัดตาก จานวน 100 คน

ของเป้าหมาย

ส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน

2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับ อปท.

และเครือข่าย (อถล.) เพื่อดาเนินการ

ส่วนราชการ ภาคเอกชน และเครือข่าย

เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล

(อถล. ) เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับ

และมูลฝอย การปกป้องและรักษา

การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

สิ่งแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม

การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผ. ๐2

ที่

โครงการ

6 โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

300,000

2565
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนผู้เข้า 1. นักเรียน นักศึกษา มีความรู้

กองแผนและ
งบประมาณ

1. เพื่อกระตุ้น รณรงค์ เสริมสร้างจิตสานึก

- ฝึกอบรมให้ความรูก้ ับ

และความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทาง

นักเรียน จานวน 100 คน

ร่วมฝึกอบรม ความเข้าใจ ถึงแนวทางในการลด

ในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะและ

- จัดกิจกรรม ประกวดโครงการ

ไม่น้อยกว่า ปริมาณขยะการแยกขยะ และการ

การนาขยะไปใช้ประโยชน์ ก่อนนาไป

ธนาคารขยะรีไซเคิล

ร้อยละ 80 นาขยะไปใช้ประโยชน์

กาจัด ให้กับนักเรียน นักศึกษาในการ

จานวน 1 ครัง้

ของเป้าหมาย 2. นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
ของโรงเรียน ได้เรียนรูใ้ นการบริหาร

ดาเนินงานกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล

จานวนครั้ง จัดการธนาคารขยะ ตั้งแต่ต้นทาง

ในโรงเรียน

กลางทาง ปลายทาง

2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียน

ในการจัดกิจกรรมโดยใช้เด็กเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของครู
นักเรียน นักศึกษา

รวม 6 โครงการ

-

-

500,000

900,000

900,000 1,100,000 1,400,000

-

-

-
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แบบ ผ. ๐2
5.2 แผนงานการเกษตร

ที่

โครงการ

1 โครงการกล้าไม้เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1.เพื่อสนับสนุนกล้าไม้ในการปลูก

- จัดจ้างเพาะชากล้าไม้

ฟื้นฟูป่าธรรมชาติระบบนิเวศป่าไม้

จานวน 40,000 กล้า

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนกล้าไม้ 1.หน่วยงานภาครัฐบาล เอกชน

กองแผนและ

ไม่น้อยกว่า และประชาชนทั่วไปได้รับกล้าไม้

งบประมาณ

และปลูกฟื้นฟูในพื้นที่ สาธารณะ

ร้อยละ 100 สนับสนุนในการปลูกเนื่องในวาระ

พื้นที่เอกชนเพื่อเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ของเป้าหมาย สาคัญ และอื่น ๆ

รักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

2.เพิ่มพื้นที่ สีเขียวในพื้นที่จ.ตาก

ในเมืองตามโครงการสาคัญ

ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ

2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่จังหวัดตาก

จังหวัดตาก บ้านเมืองน่าอยู่

เป็นพื้นที่ป่าเพื่อการเศรษฐกิจและ

3.ประชาชนชาวจังหวัดตาก และ

พื้นที่ ปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรืน่

ใกล้เคียงมีโอกาสร่วมแสดงความ

บ้านเมืองน่าอยู่ตามวิสัยทัศน์

จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ

ของจังหวัดตาก

พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรม

3.เสริมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์

ราชินีนาถ และเป็นการเสริมสร้าง

ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชน

จิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

โดยการร่วมมือร่วมใจกันปลูกต้นไม้

ป่าไม้ของประชาชน

มากกว่าการตัดโค่นหรือทาลาย
ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความ
จงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ
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แบบ ผ. ๐2

ที่

โครงการ

2 โครงการสร้างจิตสานึกในการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

1. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกด้านการ

- ดาเนินการฝึกอบรม/

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. เยาวชน/ผู้นาชุมชน/

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

ศึกษาดูงานให้กับ เยาวชน/

และสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อมให้กับ เยาวชน

/ผู้นาชุมชน /ประชาชน

ไม่น้อยกว่า ด้านการอนุรักษ์และการใช้

/ผู้นาชุมชน/ประชาชน

ในพื้นที่จังหวัดตาก

ร้อยละ 80 ประโยชน์จากทรัพยากร

2. เพื่อให้เยาวชน/ผู้นาชุมชน/

จานวน 800 คน

ของเป้าหมาย ธรรมชาติและสื่งแวดล้อม

ฝึกอบรม

ประชาชน มีจิตสานึกสานึก

ประชาชน สามารถพัฒนา

อย่างยั่งยืน

ศักยภาพของตนเอง และสามารถ

2. เยาวชน/ผู้นาชุมชน/

นาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและ

ประชาชนสามารถพัฒนา

เผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง

ศักยภาพของตนเอง และนา

3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและ

ในกระบวนการทางานด้าน

เผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

3. เยาวชน/ผู้นาชุมชน/

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ประชาชน เกิดการมีส่วนร่วม

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองแผนและ
งบประมาณ

ในกระบวนการทางานด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต่อไป
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แบบ ผ. ๐2

โครงการ

ที่

3 โครงการพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน
จังหวัดตาก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
700,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนครัง้

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

1.เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ

1. คณะกรรมการเครือข่าย

1. คณะกรรมการป่าชุมชนในพื้นที่

เครือข่ายป่าชุมชน หมู่บ้าน ตาบล

ป่าชุมชนในพื้นที่ จังหวัดตาก

อาเภอ และจังหวัด ให้มีความรู้

มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ป่าชุมชน ในรูปแบบเครือข่าย

ความเข้าใจเกี่ ยวกับการบริหาร

อย่างน้อย 2 ครัง้

2. คณะกรรมการป่าชุมชนได้

จัดการป่าชุมชน

2.คณะกรรมการเครือข่าย

2.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ

ป่าชุมชนในพื้นที่ จังหวัดตาก

บริหารจัดการป่าชุมชนอื่ นที่ประสบ

มีการดาเนินกิจกรรมการ

เครือข่ายกับเครือข่ายป่าชุมชน

ความสาเร็จ

พัฒนาป่าชุมชน จานวน 2 ครัง้

ระดับจังหวัดอื่ นที่ ประสบ

ในการประชุม จังหวัดตากมีการบริหารจัดการ

จานวนครัง้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองแผนและ
งบประมาณ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ

ในการจัดกิจกรรม บริหารจัดการป่าชุมชนในรูปแบบ

3.เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม

ความสาเร็จ

การพัฒนาป่าชุมชนให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน

4 โครงการประกวดป่าชุมชน

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

จานวนป่าชุมชน 1. องค์กรชุมชนและประชาชน

กองแผนและ

ที่ ได้รับรางวัล มีความเข้าใจและตระหนักถึง

งบประมาณ

1. เพื่อเป็นการกระตุ้นเร่งเร้า

- จัดประกวดป่าชุมชนในพื้นที่

ประชาชน ในชุมชนให้ร่วมคิด

จังหวัดตาก เพื่อยกย่องและ

ร่วมแรง ร่วมใจและร่วมรับผิดชอบ

เชิดชูเกียรติ

ความสาคัญของการอนุรักษ์และ

ในการดูแลบารุงรักษาป่าชุมชน

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล

จัดการทรัพยากรป่าไม้

2.เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

2. องค์กรชุมชนและประชาชน

และให้กาลังใจแก่หมู่บ้านที่ ประสบ

จานวน 1 รางวัล

มีความตื่นตัวที่ จะเข้ามามีบทบาท

ผลสาเร็จในการจัดการป่าชุมชน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

และมีส่วนร่วมในการจัดการ

จนเป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านอื่น

จานวน 1 รางวัล

ทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3. เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของ
หน่วยงานราชการอื่ นได้เรียนรู้
การจัดการทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
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แบบ ผ. ๐2

ที่

โครงการ

5 โครงการสร้างฝายชะลอน้า

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนฝาย 1.ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่า

กองแผนและ

ที่ก่อสร้าง

งบประมาณ

1.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

- ก่อสร้างฝายชะลอน้า

น้า ป่า ตามแนวพระราชดาริของ

(ฝายชะลอน้าแบบผสมผสาน)

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพื้นที่ ป่าต้นน้าลาธารหรือ

การฟื้นฟูตามแนวพระราชดาริของ

ภูมิพลฯ

ป่าชุมชนในพื้นที่ จังหวัดตาก

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ

จานวน 100 ลูก

ภูมิพลฯ

ต้นน้าลาธารและป่าชุมชนได้รับ

ทรัพยากรน้าในท้องถิ่นโดยการ

2.องค์กรชุมชนและประชาชนมี

มีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและ

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ประชาชน

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ป่า

3.เพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าในพื้นที่

ต้นน้า และป่าชุมชน

จังหวัดตากตามหลักการแนวกัน

3.ปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่าต้นน้า

ไฟเปียก

และป่าชุมชนลดน้อยลง

4.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์

4.ทรัพยากรป่าไม้เกิดความ

โครงการตามแนวพระราชดาริของ

อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และก่อเกิด

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แหล่งอาหารในชุมชนเพิ่มขึ้น

ภูมิพลฯ
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แบบ ผ. ๐2

ที่

โครงการ

6 โครงการศาสตร์พระราชาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนา

- ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

แนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ

ให้กับประชาชนจังหวัดตาก

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จานวน 80 คน

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

200,000

200,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

200,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมน้อมนา

กองแผนและ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ฝึกอบรม

ศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติในการ

งบประมาณ

ไม่น้อยกว่า พัฒนาต้นน้าลาธาร การปลูกพืช
ร้อยละ 80 การปรับปรุง บารุงดิน

เกี่ ยวกับการพัฒนาบริเวณต้นน้า

ของเป้าหมาย 2. ประชาชนมีรายได้ พึ่งตนเองได้

ลาธาร การปลูกพืช 3 อย่าง
ประโยชน์ 4 อย่าง การปรับปรุง

มีไม้ใช้สอยในครัวเรือน และมีความ

บารุงดิน เกษตรทฤษฎีใหม่ ฯลฯ

มั่นคงในชีวิต จากการปลูกพืช

ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน
ด้วยศาสตร์พระราชา และรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

7 โครงการปลูกต้นไม้

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จานวนต้นไม้ 1. จังหวัดตากมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ สีเขียวของ

- ปลูกต้นไม้ในบริเวณสานักงาน

จังหวัดตาก

อบจ.ตาก ในพื้นที่ ป่าไม้ และในที่

2. เพื่อรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน

สาธารณะตามความเหมาะสม

เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์

ด้วยการปลูกต้นไม้

จานวน 500 ต้น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ปลูก

2. นักเรียน และประชาชน

กองแผนและ
งบประมาณ

3.เพื่อสร้างความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียน
และประชาชน
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แบบ ผ. ๐2

โครงการ

ที่

8 โครงการฝึกอบรมเครือข่ายป่าชุมชน
จังหวัดตาก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ

- ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับ

เครือข่ายป่าชุมชน หมู่บ้าน ตาบล

คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชน

อาเภอ และจังหวัด ให้มีความรู้

จังหวัดตาก จานวน 150 คน

2561
(บาท)
600,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000

600,000

600,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

600,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. คณะกรรมการป่าชุมชนในพื้นที่
ฝึกอบรม

จังหวัดตาก มีความรู้ ความเข้าใจ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองแผนและ
งบประมาณ

ไม่น้อยกว่า ในการบริหารจัดการป่าชุมชน
ร้อยละ 80 2. คณะกรรมการป่าชุมชนในพื้นที่

ความเข้าใจเกี่ ยวกับการบริหาร

ของเป้าหมาย จังหวัดตาก ได้แลกเปลี่ยน

จัดการป่าชุมชน

9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ

ประสบการณ์กับเครือข่ายป่าชุมชน

บริหารจัดการป่าชุมชนอื่ นที่ประสบ

ทั้ งในและต่างจังหวัดที่ ประสบ

ความสาเร็จ

ความสาเร็จ

1. เพื่อปกป้องและบารุงรักษา

1. กิจกรรมสารวจและจัดทา

อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

พันธุกรรมพืช

ป้ายรายชื่อต้นไม้ใน อบจ.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

2. เพื่อสารวจรวบรวมพันธุกรรมพืช

สยามบรมราชกุมารี อบจ.ตาก

200,000

400,000

400,000

400,000

400,000 1. มีต้นไม้

1. ได้อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กองแผนและ

ที่สารวจ

2. ได้รวบรวมพันธุ์พืช สมุนไพร

งบประมาณ

2.จัดทาแปลงปลูกพืชสมุนไพร

ไม่น้อยกว่า

ในท้องถิ่น

3. เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์

พร้อมจัดทาบัญชีรายชื่อฯ

2,000 ต้น

3. เป็นศูนย์เผยแพร่และข้อมูล

พันธุกรรมพืช

จานวน 1 แปลง

2. มีสมุนไพร

ให้ผู้ที่สนใจ

4. เพื่อสร้างจิตสานึกในการหวง

3. จัดฝึกอบรมให้ความรูแ้ ละสร้าง

ไม่น้อยกว่า

4. ช่วยลดภาวะโลกร้อน

แหนและเห็นคุณค่าของการ

จิตสานึกในการอนุรักษ์

100 ชนิด

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

พันธุกรรมพืช ให้เยาวชน

3. จานวน

และประชาชนทั่วไป

ผู้เข้ารับการ

จานวน 100 คน

ฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
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แบบ ผ. ๐2

ที่

โครงการ

10 โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

500,000

500,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนครัง้

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

1. จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา

ลาน้ากับชีวิตบนวิถีแห่งความ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

ลาน้ากับชีวิต

พอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุข

บดินทรเทพยวรางกูร

ของประชาชนจังหวัดตาก

2. เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจ

2. ฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่

จานวนผู้เข้ารับ 2. จิตอาสา ประชาชน และ

เกี่ ยวกับการพัฒนาลาน้าให้เกิด

จิตอาสา เยาวชน และประชาชน

การฝึกอบรม

เยาวชนมีความรูค้ วามเข้าใจ

ประโยชน์ต่อชุมชน

ทั่ วไป จานวน 300 คน

ไม่น้อยกว่า

ในการพัฒนาแหล่งน้าในชุมชน

3. เพื่อพัฒนาลาน้าในชุมชน

ร้อยละ 80

3. สามารถใช้ประโยชน์

ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี

ของเป้าหมาย จากลานาในชุมชนได้ตลอดปี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

1. ได้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

กองแผนและ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

งบประมาณ

บดินทรเทพยวรางกูร

4. สร้างจิตสานึกให้ประชาชน

4. จิตอาสา ประชาชน และ

เกิดการรักษา และหวงแหนลาน้า

เยาวชนมีจิตสานึกในการรักษา
และหวงแหนแหล่งน้า

11 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตาก

1. เพื่อจัดหาเครือ่ งพ่นลมเอนกประสงค์ - จัดซื้อเครือ่ งพ่นลม

-

320,000

-

-

-

จานวน

1. ปัญหามลพิษหมอกควันลดลง

กองแผนและ

2. เกิดการทางานแบบบูรณาการ

งบประมาณ

สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขไฟป่า

เอนกประสงค์

เครือ่ งพ่นลม

และหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตาก

จานวน 100 เครือ่ ง

เอนกประสงค์ ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

2. เพื่อให้เครือข่ายทุกภาคส่วนมีการ

ในจังหวัดตาก

บูรณาการในการป้องกันและบรรเทา
ปัญหาความรุนแรงของไฟป่าและ
หมอกควันในพื้นที่ จังหวัดตาก
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แบบ ผ. ๐2

โครงการ

ที่

12 โครงการธนาคารน้าใต้ดิน
ตามศาสตร์พระราชา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ

- ฝึกอบรมให้ความความรู้

ให้กับประชาชนด้วยศาสตร์

ผู้นาชุมชน และประชาชน

พระราชา

จานวน 100 คน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

200,000

200,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

200,000 จานวนผู้เข้าร่วม 1. ประชาชนมีความรู้ด้าน

กองแผนและ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ฝึกอบรม

การจัดทาธนาคารน้าใต้ดิน

งบประมาณ

ไม่น้อยกว่า ด้วยศาสตร์พระราชา
ร้อยละ 80 2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมน้อมนา

2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนา

ของเป้าหมาย ศาสตร์พระราชาไปปฏิบัติ

แนวพระราชดาริของ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

ในการบริหารจัดการน้า

อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี

โดยการกักเก็บน้าไว้ไต้ดิน

จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช

เพื่อการอุปโภค บริโภค

บรมนาถบพิตร ไปปฎิบัติเกี่ ยวกับ

การปรับปรุงบารุงดิน

การบริหารจัดการน้าโดยการ
กักเก็บน้าไว้ใต้ดิน

13 โครงการอนุรักษ์รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

- เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา

- ฝึกอบรมให้ความรู้กับ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

-

-

-

200,000

200,000

จานวนผู้เข้า - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

กองแผนและ

ประชาชนทั่วไป

ร่วมฝึกอบรม ความเข้าใจ และตระหนักถึงค

งบประมาณ

จานวน 100 คน

ไม่น้อยกว่า คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ร้อยละ 80
ของเป้าหมาย

14 โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ

- เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

- จัดทาป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติ

-

-

200,000

-

- ได้เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

กองแผนและ

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี มหามงคลพระราชพิธีบรม

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

-

จานวนป้าย

บรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ

ราชาภิเษก องค์การบริหาร

ราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ

ส่วนจังหวัดตาก

พระเจ้าอยู่หัวฯ

จานวน 1 ป้าย

รวม 14 โครงการ

-

-

4,900,000 4,220,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000

-

-

-
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แบบ ผ.02/1
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
สำหรับ โครงกำรที่เกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ/แผนงำน

จำนวน
โครงกำร

ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
3
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
395
- แผนงานเคหะและชุมชน
45
- แผนงานด้านอุตสาหกรรมและการโยธา
6
- แผนงานการเกษตร
1
- แผนงานการพาณิชย์
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต
5
- แผนงานการศึกษา
1
- แผนงานสาธารณสุข
6
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
2
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
1
- แผนงานบริหารทั่วไป
3
- แผนงานเคหะและชุมชน

รวมทัง้ สิ้น

468

2561
-

2562
8,500,000

งบประมำณ
2563
-

2564

2565

รวม 5 ปี

2,000,000

-

10,500,000

1,746,027,551

1,170,901,947

1,444,732,907

1,228,409,847

-

5,590,072,252

188,331,000

213,579,000

224,796,000

228,921,000

-

855,627,000

10,520,000

6,923,000

3,923,000

1,923,000

-

23,289,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

4,000,000

150,000

2,200,000

1,382,000

3,932,000

-

7,664,000

-

3,500,000

1,050,000

-

3,050,000

1,998,000

-

38,996,000

100,000

-

400,000

-

-

25,000,000

-

6,562,098,252

3,500,000
500,000
36,998,000
100,000
15,000,000

2,002,126,551

450,000

1,050,000

-

-

100,000

100,000

-

1,403,653,947

10,000,000

1,686,983,907

-

1,469,333,847

หมำยเหตุ
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แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ังหวัฒ
ดตาก
1. การพั
นาคุณภาพชี
วิตประชาชน
ขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์กจารพั
นาของ
อปท.ฒในเขตจั
งหวัดตาก
1. โครงสร้และแก้
างพืน้ ไฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่

วัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วม

คอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 100
เมตร บริเวณห้วยตาก หมู่ที่ 9
ต้าบลตากตก อ้าเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก ถึง อบต.ตากตก
2 โครงการก่อสร้างผนังกันน้าป้องกัน เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิง่
ตลิง่ พังตังแต่สะพานมิตรภาพ
สามต้าบล เชื่อมต่อ อบต.สมอโคน
ถึงหน้าวัดน้าล้อม หมู่ที่ 1
บ้านปากร้องห้วยจี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิง่

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,500,000

-

-

2565
(บาท)
-

คอนกรีตเสริมเหล็ก
ความยาว 100 เมตร

ก่อสร้างผนังกันน้าป้องกันตลิง่ พัง
ตังแต่สะพานมิตรภาพสาม
ต้าบลเชื่อมต่อ อบต.สมอโคน
ถึงหน้าวัดน้าล้อม หมู่ท1ี่
บ้านปากร้องห้วยจี ระยะทาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

1. ความพึงพอใจ แก้ไขปัญหาน้าท่วม กัดเซาะตลิง่ ทต.บ้านตาก
ของประชาชน
2. คุณภาพของ
การระบายน้า

-

6,000,000

-

-

-

ระยะทาง

ตลิง่ ได้รับการป้องกันการ
พังทลาย

อบต.ตาก
ออก

ประมาณ 400
เมตร

ประมาณ 400 เมตร สูง 5 เมตร
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แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

3 ขุดลอกคลองหนองพระบาทใต้
เชื่อมต่อกับอบต.ตากออก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา ขุดลอกคลองขนาดกว้าง 200
ภัยแล้งและอุทกภัย

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

2,000,000

2565
(บาท)
-

เมตร ยาว 500 เมตร

ขนาดกว้าง 200 เมตร
ยาว 500 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

1.ประชาชน ที่ประสบปัญหา
ภัยแล้ง
น้าส้าหรับ ได้รับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
2. พืชผลทางการ เกษตรมี
ท้าการเกษตร
ผลผลิต
ได้เพิ่มขึน ที่ดีขึน

1. การกักเก็บ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ทต.บ้านตาก

2.ประชาชน 3.ประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่
มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึน
ที่ดีขึน

รวม 3 โครงการ

-

-

0

8,500,000

0

2,000,000

0

-

-
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แบบ ผ.02/1
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

1 ก่อสร้างถนน คสล.จาก ม.1
บ.หนองตับ ต.หนองบัวเหนือ ม. 7 บ.ส้มเกลียง ต.ป่ามะม่วง
อ.เมืองตาก จ.ตาก

1,000,000

1,000,000

1,000,000

344,000

-

จ้านวนพืนที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง
อบต.
ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน หนองบัวเหนือ

2

1,960,000

840,000

840,000

560,000

-

จ้านวนพืนที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง อบต.นาโบสถ์
ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน

375,000

-

-

-

-

จ้านวนพืนที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง อบต.ประดาง
ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน
เพิ่มมากขึน

500,000

500,000

500,000

500,000

-

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

-

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

-

จ้านวนพืนที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง ทต.สามเงา
ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน
เพิ่มมากขึน
จ้านวนพืนที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง อบต.คีรีราษฎร์
ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน
เพิ่มมากขึน
จ้านวนพืนที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ
อบต.
ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี
ยกกระบัตร
ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ
อบต.วังหมัน
บ้ารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึน
อบต.วังจันทร์

3

4

5

6

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4 ม.
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร
ระยะทางยาว 1,520 ม.
ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว
หนา 0.15 ม. หรือมีพืนที่
ไม่น้อยกว่า 6,080 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5 ม.
สายทาง ม.4 บ.นาโบสถ์ ต.นาโบสถ์ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร
ระยะทางยาว 1,500 ม.
เชื่อมต่อ ม.3 ต.ประดาง อ.วังเจ้า ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว
หนา 0.15 ม.
จ.ตาก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ม.3 บ.ประดาง เชื่อมต่อ ม.3
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร
ระยะทางยาว 1,000 ม.
บ.ตะเคียนด้วน ต.นาโบสถ์
ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว
หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร
อ.วังเจ้า จ.ตาก
พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 000 - 0.50 เมตร
- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ก่อสร้างถนน คสล.
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าอ่างแม่ปุย ม.5 ต.สามเงา และขนส่งพืชผลทางการเกษตร
จ้านวน 1 แห่ง
และทต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว
- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 4.00 ม.
ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
บ.ร่วมเกล้าสหมิตร - บ.ป่าหวาย
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร
ระยะทางยาว ๖,๐๐๐ ม.
ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก
ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว
หนา ๒๐ เซนติเมตร
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง
- เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย - ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลาดยาง
สาย บ.วังไคร้ ต.วังหมัน - บ.สองแคว ได้รับการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาให้อยู่ จ้านวน 1 แห่ง
ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
ในสภาพดี

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
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แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย

8

9

10

11

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ขนาดกว้าง 5.00 ม.

เป็นแอสฟัสท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้น ได้รับการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาให้อยู่ ระยะทางยาว 1,400 ม.
เขตติดต่อ อบต.สมอโคน (สะพาน ในสภาพดี
หนา 4 เซนติเมตร
มิตรภาพสามต้าบล) ถึงสามแยก
ศูนย์การเรียนรู้ ม.1 บ.ปากร้องห้วยจี
ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก
- ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้ราษฎรใช้สะพานในการ
ม.๒ บ.ขุนห้วยแม่ท้อ ต.สามหมื่น สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร กว้าง ๗ ม. ยาว ๒๐ ม. ความสูง
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก ๒.๕๐ ม. จ้านวน 1 แห่ง
ปลอดภัย และรวดเร็วขึน
- ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้ราษฎรใช้สะพานในการ
สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร จ้านวน 1 แห่ง
ม.๙ บ.แกระโก (เกร๊ะคี)
ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง
ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก
จ.ตาก
ปลอดภัย และรวดเร็วขึน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามรอย ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 3,700 ม.
เสริมเหล็กสายเส้นประวัติศาสตร์ เส้นทางประวัติศาสตร์
หนา 0.15 ม.รวมพืนที่ไม่น้อยกว่า
ศาลหลักเมืองตาก (ศาลเก่า)
14,800 ตร.ม.
ต้าบลป่ามะม่วงเชื่อมต่อต้าบลแม่ท้อ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อการสัญจรไปมาระหว่าต้าบลเป็นไปก่อสร้างถนนลาดยางกว้าง 6 ม.
Asphaltic Concrete หมู่ที่ 11
ด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยาว 5,000 ม.หนา 5 ซม. (พิกัด
บ้านตลุกแขมถึงแยกทางหลวงแผ่นดินเพื่อให้ประชาชนได้ขนส่งสินค้าการ E0533763 N ถึง E 05331048
1111 หมู่ที่ 4 บ้านชะลาดระฆัง เกษตรมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึนN 1880650)
เชื่อมต้าบลวังประจบ

2561
(บาท)
2,700,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จ้านวนพืนที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
อบต.ตาก
ออก

ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี
ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ
บ้ารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึน

1,824,000

-

-

-

-

จ้านวนแห่ง

- มีสะพานที่มั่งคง แข็งแรง
อบต.สามหมื่น
ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
ในการใช้งาน

4,500,000

-

-

-

-

จ้านวนแห่ง

- มีสะพานที่มั่งคง แข็งแรง อบต.แม่วะหลวง
ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
ในการใช้งาน

-

ความยาว
ของถนน

มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว อบต.ป่ามะม่วง
มากขึนและยังช่วยผลักดันทาง
ด้านเศรษฐกิจให้ดีขึน

5,660,000

22,397,000

12 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นทาง เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ
ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 ม. 3,800,000
ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเด่น คมนาคม มีความปลอดภัยในการเดิน ยาว 1,450 ม.หนา 0.15 ม.
มะขามถึงหมู่ที่ 1 บ้านสระตลุง
ทางระหว่างหมู่บ้าน
ต้าบลตลุกกลางทุ่ง

-

22,397,000

-

-

22,397,000

-

-

22,397,000

-

-

-

ร้อยละของ การสัญจรไปมาระหว่างต้าบล อบต.โป่งแดง
อุบัติเหตุลดลง เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
จ้านวนพาหนะที่
และปลอดภัย
สัญจรไปมา
บนถนน
เพิ่มมากขึน
ความยาว
การคมนาคมมีความสะดวก
อบต.
ของถนน
และปลอดภัย
ตลุกกลางทุ่ง
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แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 3,500,000
Asphaltic Concrete สายหมู่ที่ 11 สัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย ยาว 2,300 ม. หนา 0.04 ม.
บ้านพุสะแก-ต้าบลตลุกกลางทุ่ง
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองปลาไหล
หมู่ที่ 8 ต.เชียงทอง เชื่อม
บ้านลาดยาว หมู่ที่ 1 ต.นาโบสถ์
15 โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายวังเกาะฤาษี
(เรียบแม่น้าปิง)หมู่ที่ 1 บ้านวังเจ้า
ต. เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14 บ้านสบยมใต้
ต. เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านท่าทองแดง
ต้าบลนาโบสถ์ เชื่อมต่อ
บ้านผาผึง-บ้านศรีคีรีรักษ์
ต้าบลเชียงทอง อ้าเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรที่สะดวกและมีความปลอดภัย ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม.
ในชีวิตและทรัพย์สิน
หนา 0.15 ม. ยาว 393 เมตร

884,250

-

-

-

2565
(บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2,000,000
สัญจรที่สะดวกและมีความปลอดภัย ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม.
ในชีวิตและทรัพย์สิน
หนา 0.15 ม. ยาว 3,400 เมตร

2,000,000

2,000,000

2,000,000

-

เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน และได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป-มา

1,420,025

1,420,025

1,420,025

-

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
9,146,000
สัญจรที่สะดวกและมีความปลอดภัย ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 2,828 เมตร หนา 0.15 เมตร
ในชีวิตและทรัพย์สิน
หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า 16,968
ตารางเมตร

(สายบ้านคลองเชียงทอง - บ้านใหม่
พรสวรรค์)หมู่ที่ 2
บ้านคลองเชียงทอง เชื่อมต่อ
ต้าบลนาโบสถ์
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาวรวม 2,000 เมตร
หนาเฉลีย่ 0.20 เมตร
หรือพืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
12,000 ตร.ม.พร้อมลงดิน

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จ้านวนครัว
ประชาชนมีเส้นทางในการ
เรือนที่ได้ใช้ คมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย
ประโยชน์
ร้อยละ80
ร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ของผูใ้ ช้ สัญจรที่สะดวกและ
ถนนสัญจร มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีความพึงพอใจ
ประชากร ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
มากกว่า สัญจรที่สะดวกและมี
1,000 คน ความปลอดภัยในชีวิตและ
มีถนนสัญจร ทรัพย์สิน
ที่มี
ความปลอดภัย
ร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ของผูใ้ ช้ถนน สัญจรที่สะดวกและมี
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
สัญจร
มีความพึงพอใจ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
อบต.วังหิน

อบต.เชียงทอง

ทต.วังเจ้า

อบต.เชียงทอง

ร้อยละ 80 ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก อบต.ประดาง
ของประชาชน รวดเร็วและปลอดภัยมากขึน
มีถนนใช้
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ที่

18

19

20

21

22

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ลูกรังไหล่ทางข้างละ
000 – 1.00 เมตร
และงานตีเส้นจราจร จ้านวน
ไม่น้อยกว่า 157.50 ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อความสะดวกในการใช้ถนน
- สายวังน้าเย็น หมู่ที่ 8
เสริมเหล็ก
ของประชาชนในต้าบลนาโบสถ์
ต้าบลนาโบสถ์ เชื่อมกับ
หมู่ที่ 6 ต้าบลเชียงทอง
อ้าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
กว้าง 6 ม.ยาว 400 ม.
หนา 0.15ม.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อความสะดวกในการใช้ถนน
- สายบ้านท่าทองแดง หมู่ที่ 7
เสริมเหล็ก
ของประชาชนในต้าบลนาโบสถ์
ต้าบลนาโบสถ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6
ต้าบลเชียงทอง อ้าเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก
- กว้าง 6 ม.ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15ม.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็ก สายบ้านใหม่เสรีธรรม- สัญจรที่สะดวกและมีความปลอดภัย ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม.
บ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 10
ในชีวิตและทรัพย์สิน
หนา 0.15 ม. ยาว 2,550 ม.
ต.เชียงทอง เชื่อมบ้านมอรังงาม
หมู่ที่ 22 ต.โกสัมพี จ.ก้าแพงเพชร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็กสายชุมนุมกลาง-ไทยทวี สัญจรที่สะดวกและมีความปลอดภัย ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 ม.
หมู่ที่ 13 เชื่อมต่อ หมู6่
ในชีวิตและทรัพย์สิน
หนา 0.15 ม. ยาว 1,000 ม.
บ้านไร่ล้าปาง ต.โกสัมพี จ.ก้าแพงเพชร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อความสะดวกในการใช้ถนน
- สายบ้านนาโบสถ์ (กลุม่ วังทอง)
เสริมเหล็ก
ของประชาชนในต้าบลนาโบสถ์
หมู่ที่ 4 ต้าบลนาโบสถ์ เชื่อมต่อ
หมู่ที่ 8 ต้าบลเชียงทอง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-

336,000

-

-

-

ร้อยละ 100 ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก อบต.นาโบสถ์
ของประชาชน รวดเร็วและปลอดภัยเพิ่มมากขึน
มีถนนใช้

-

840,000

-

-

-

ร้อยละ 100 ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก อบต.นาโบสถ์
ของประชาชน รวดเร็วและปลอดภัยเพิ่มมากขึน
มีถนนใช้

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

-

ร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม อบต.เชียงทอง
ของผูใ้ ช้ถนน สัญจรที่สะดวกและมี
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
สัญจร
มีความพึงพอใจ

-

3,500,000

-

-

-

-

-

1,050,000

-

-

ร้อยละ 80 ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม อบต.เชียงทอง
ของผูใ้ ช้ถนน สัญจรที่สะดวกและมี
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
สัญจร
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ100 ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก อบต.นาโบสถ์
ของประชาชน รวดเร็วและปลอดภัยเพิ่มมากขึน
มีถนนใช้
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ที่

โครงการ

23 โครงการก่อสร้างกล่องเรียงหิน
ป้องกันตลิง่ พัง

24 โครงการเดินท่อส่งน้าจากน้าตก
เขาหมีลงอ่างเก็บน้าเขากะเปาะ
ระยะทาง 15 กม. (ท่อ PE )

25

โครงการก่อสร้างโรงพละศึกษา
ขนาดบรรจุ 2,500 ที่นั่ง

โครงการติดตังเก้าอี บริเวณ
26 อัฒจันทร์ สนามกีฬา 5 อ้าเภอ
ชายแดน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อ้าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม.
หนา 0.15ม.
เพื่อป้องกันตลิง่ พังและน้ากัดเซาะถนน - คลองประดาง หมู่ 7
บ้านท่าทองแดง ต้าบลนาโบสถ์
เชื่อมกับ หมู่ 6 บ้านผาผึง
ต้าบลเชียงทอง อ้าเภอวังเจ้า
จังหวัดตาก
เพื่อจัดสรรน้าจากแหล่งน้าธรรมชาติ เดินส่งน้าจากน้าตกเขาหมีลงอ่าง
ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค เก็บน้าเขากะเปาะ
และการท้าการเกษตร
ระยะทาง 15 กม. (ท่อ PE )

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80 สามารถป้องกันตลิง่ พังและ
ของประชาชน น้ากัดเซาะถนนได้
มีใช้
เพื่อการเกษตร

อบต.นาโบสถ์

-

-

300,000

-

-

-

3,000,000

3,000,000

-

100 ล้าน

-

-

100 ล้าน

-

1 แห่ง

เยาวชน ประชาชน มีสถานที่ใน
ทน.แม่สอด
การออกก้าลังกายที่มีมาตราฐาน

1,382,000

-

-

1,382,000

-

1 แห่ง

- เยาวชน ประชาชน ได้รับ
ทน.แม่สอด
ความสะดวกสบายในการชมกีฬา

- ก่อสร้างอาคารที่พักนักกีฬา

13 ล้าน

-

-

13 ล้าน

-

1 แห่ง

นักกีฬามีสถานที่ในการพักเวลา
เก็บตัว

ทน.แม่สอด

- สกอร์บอร์ดฟุตบอล(ไฟฟ้า)

1,500,000

-

-

1,500,000

-

1 แห่ง

- มีสนามกีฬาที่มีมาตราฐาน

ทน.แม่สอด

- ก่อสร้างโรงพละศึกษาขนาด
บรรจุ 2,500 ที่นั่ง

- เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมี
เก้าอีนั่งส้าหรับชมกีฬา

- เก้าอีบริเวณอัฒจันทร์

- เพื่อให้นักกีฬามีสถานที่พักเวลา
เก็บตัวแข่งขัน
โครงการติดตังสกอร์บอร์ดฟุตบอล - เพื่อให้สนามกีฬาเป็นสนามที่มี
28
(ไฟฟ้า)
มาตราฐานสากล

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

- เพื่อให้มีสถานที่แข่งขันกีฬาที่ได้
มาตราฐานรองรับการแข่งขันกีฬา
ระดับภาค ระดับประเทศ ต่อไป

27 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักนักกีฬา

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ประชาชนในพืนที่ ประชาชนได้มีน้าเพื่อการอุปโภค อบต.เชียงทอง
ร้อยละ 80 บริโภคอย่างพอเพียง
ได้รับประโยชน์
จากแหล่งน้า

29

โครงการลาดยางแอสฟัลติกส์ถนน
ในเขตทน.แม่สอด

- เพื่อพัฒนาด้านการคมนาคม
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

- ก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกส์
ภายในเขตเทศบาลนคร แม่
สอด

-

-

10 ล้าน

10 ล้าน

-

10 สาย

- ประชาชนได้รับความสะดวก
ปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา

ทน.แม่สอด

30

โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง ใน
เขตทน.แม่สอด

- เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม
ในเวลากลางคืน

- ติดตังไฟฟ้า

-

10 ล้าน

-

10 ล้าน

-

10 แห่ง

- ประชาชนได้รับความสะดวก
ปลอดภัย ในการสัญจรไป-มา

ทน.แม่สอด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
แก้ไขปัญหาวาตภัยอุทกภัย และภัย
- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
31 แล้ง ในเขตทน.แม่สอด (สนับสนุน
ธรรมชาติ
รถดับเพลิง 1 คัน, รถน้า 1 คัน,
อุปกรณ์ดับเพลิงและถังดับเพลิง)
32

โครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรม
สองแผ่นดิน

- เพื่อให้ เยาวชนและประชาชนมี
สถานที่ในการสืบสานวัฒนธรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

- จัดซือรถดับเพลิง - รถน้า
- อุปกรณ์ดับเพลิง

30 ล้าน

-

-

30 ล้าน

-

1 โครงการ

- ก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมสอง
แผ่นดิน

50 ล้าน

-

-

50 ล้าน

-

1 แห่ง

ผิวจราจรกว้างเฉลีย่
เพื่อให้ถนนดีมีมาตรฐาน ขยาย
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแม่
4.00-5.00 เมตร ยาว
ความเจริญให้แก่ท้องถิ่นและช่วยให้
33 กุเหนือไปถึงวัดดอยเมืองแก้ว หมู่ที่
1,800.00 เมตร หรือมีพืนที่
การคมนาคมในเขตเทศบาลเป็นไป
12
ไม่น้อยกว่า 9,0000 ตาราง
อย่างสะดวกรวดเร็ว
เมตร

4,800,000

-

-

-

-

34 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางมะตอย เพื่อให้ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน ขนาดกว้าง 8 เมตร
เชื่อมระหว่างต้าบลแม่ตาว การคมนาคมสัญจรไปมาอย่างสะดวก ยาว 4,000 เมตร
ต้าบลท่าสายลวด
รวดเร็ว และปลอดภัย

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

-

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อให้ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน ขนาดกว้าง 5 เมตร
บ้านนางน้อย เครือค้าวัง ถึงถนนสาย การคมนาคมสัญจรไปมาอย่างสะดวก ยาว 1,600 เมตร
เอเชียแม่สอด - อุ้มผาง
รวดเร็ว และปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร

4,400,000

4,400,000

4,400,000

4,400,000

-

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยก เพื่อให้ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน ขนาดกว้าง 5 เมตร
บ้านนายปลัง่ ทิโน ถึงถนนสายเอเชียการคมนาคมสัญจรไปมาอย่างสะดวก ยาว 800 เมตร
แม่สอด - อุ้มผาง
รวดเร็ว และปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
พร้อมถมหินคลุกไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

- มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติการ

ทน.แม่สอด

- มีแหล่งเรียนรูว้ ัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น

ทน.แม่สอด

ก่อสร้างถนน
คสล. ภายใน ถนนมีมาตรฐาน ประชาชน
ชุมชนดอนชุมภู
ได้รับความสะดวกในการสัญจร
เพื่อให้ถนนดีมี
มาตรฐาน คิดเป็น ไป-มา
ร้อยละ 68

ทต.แม่กุ

มีถนนส้าหรับ ได้ถนนมาตรฐานประชาชน
คมนาคมได้อย่าง ได้รับความสะดวกในการสัญจร
สะดวกร้อยละ ไปมา
70 ขึนไป
มีถนนส้าหรับ ได้ถนนมาตรฐานประชาชน
คมนาคมได้อย่าง ได้รับความสะดวก
สะดวก ในการสัญจรไปมา
ร้อยละ 70

ทต.แม่ตาว

มีถนนส้าหรับ ได้ถนนมาตรฐานประชาชน
คมนาคมได้อย่าง ได้รับความสะดวก
สะดวกร้อยละ ในการสัญจรไปมา
70 ขึนไป

ทต.แม่ตาว

ทต.แม่ตาว
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37 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า
คสล. พร้อมขยายผิวจราจรระหว่าง
เทศบาลต้าบลแม่ตาว - เทศบาลนคร
แม่สอด
38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ด่านบ้านไร่ริมเมย ถึงเขตติดต่อ

39

โครงการก่อสร้างศูนย์อาหาร
(ขอรับการสนับสนุนจาก
อบจ.)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

เพื่ออ้านวยความสะดวกและรวดเร็ว ขนาด ø 080 เมตร
ในการขนส่งและการสัญจรไปมา
ยาว 4,200 เมตร พร้อม
ขยายผิวจราจร

23,200,000

23,200,000

23,200,000

23,200,000

-

เพื่ออ้านวยความสะดวกและรวดเร็ว ขนาดกว้าง 5 เมตร
ในการขนส่งและการสัญจรไปมา
ยาว 1,500 เมตร หนา
ไม่น้อยกว่า 7,500ตารางเมตร

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

-

1,000,000

-

-

-

-

1 แห่ง

สามารถรองรับการขยายตัวของ
ผูโ้ ดยสารและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการแก่ประชาชน

ทต.ท่าสาย
ลวด

-

ร้อยละที่
เพิ่มขึนของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พืนฐาน

ท้าให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

อบต.ท่าสาย
ลวด

-

ร้อยละที่
เพิ่มขึนของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พืนฐาน

ท้าให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

อบต.ท่าสาย
ลวด

-

ร้อยละที่
เพิ่มขึนของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พืนฐาน

ท้าให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

อบต.ท่าสาย
ลวด

เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ผูโ้ ดยสารและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการแก่ประชาชน

1 แห่ง

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม.
ระยะทาง ๖๐๐ ม. หนา ๐.๑๕
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๔
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ม. มีพืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
40 บ้านวังตะเคียน (สายจากบ้าน
ในการคมนาคม
2,400 ตรม.พร้อมลงหินคลุก
นางสาวศิรประภา - โรงเรียน TDC.)
ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.และ
ป้ายโครงการ ๑ ป้าย

1,150,000

เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 5 ม. ระยะทาง
โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนก
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 1,120 ม. หนา ๐.๐๕ ม. มี
41 รีต หมู่ 3 บ้านท่าอาจ (สายท่า123,000,000
ในการคมนาคม
พืนที่เสริมผิวแอสฟัลติกคอนก
วัดพระธาตุเมยโค้ง)
รีตไม่น้อยกว่า 5,600 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย
ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ ม.
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๔
ระยะทาง ๕,๐๐๐ ม. พร้อม
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
42 บ้านวังตะเคียน (สายจากโรงโม่ –
วางท่อ คสล. ขนาด ๐.๖๐ X
ในการคมนาคม
ดอยยาว)
๑.๐๐ ม. จ้านวน ๒ แห่ง และ
ป้ายโครงการ ๑ ป้าย

1,500,000

1,150,000

3,000,000

1,500,000

1,150,000

3,000,000

1,500,000

1,150,000

3,000,000

1,500,000

มีถนนส้าหรับ ได้ถนนมาตรฐานประชาชน
ทต.แม่ตาว
คมนาคมได้อย่างได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
สะดวกร้อยละ
70 ขึนไป
มีถนนส้าหรับ ได้ถนนมาตรฐานประชาชน
ทต.แม่ตาว
คมนาคมได้อย่างได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

301

แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ
43 การเกษตร (โดยใช้หินคลุก) หมู่ 7
บ้านวังตะเคียนใต้ (สายวังข่าเก่า)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ซ่อมแซมถนน(หินคลุก) กว้าง 5
เมตร ระยะทาง 5,000 ม. หนา
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
เฉลีย่ ๐.30 ม. ใช้ปริมาณหิน
2,400,000
ในการคมนาคม
คลุกไม่น้อยกว่า 7,500 ลบ.ม.
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

โครงการวางท่อระบายน้า คสล.
พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร หมู่
44 ๓ บ้านท่าอาจ (สายบ้านนาย
เพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง
สมพงษ์ หมอกขาว-สามแยกบ้าน
นายสมชัย)

วางท่อระบายน้า คสล.ขนาด Ø
๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพักและ
ขยายผิวจราจร ระยะทาง
5,00๐ ม. พร้อมป้ายโครงการ
๑ ป้าย

โครงการวางท่อระบายน้า คสล.
45 พร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง
เพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง
คสล.หมู่ ๓ บ้านท่าอาจ (ตลอดสาย)

วางท่อระบายน้า ขนาดØ ๐.๖๐
ม.บ่อพักสองข้างทาง
ระยะทางยาว 3,0๐๐ ม.ขยาย
ไหล่ทาง 1 ม.พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
46 คสล.พร้อมฝาปิดหมู่ ๗ บ้าน วัง
ตะเคียนใต้ (สายสันลมจอย)

ก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.5๐
ม.ลึกเฉลีย่ 0.50 ม.ระยะทาง
ยาว 1,000 ม.พร้อมป้าย
โครงการจ้านวน 1 ป้าย

เพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

1,500,000

8,500,000

3,500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2,400,000

1,500,000

8,500,000

3,500,000

2,400,000

1,500,000

8,500,000

3,500,000

2,400,000

1,500,000

8,500,000

3,500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-

ร้อยละที่
เพิ่มขึนของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พืนฐาน

ท้าให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

อบต.ท่าสาย
ลวด

-

ร้อยละที่
เพิ่มขึนของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พืนฐาน

ป้องกันปัญหาน้าท่วมขังภายใน อบต.ท่าสาย
หมู่บ้าน
ลวด

-

ร้อยละที่
เพิ่มขึนของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พืนฐาน

ป้องกันปัญหาน้าท่วมขังภายใน อบต.ท่าสาย
หมู่บ้าน
ลวด

-

ร้อยละที่
เพิ่มขึนของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พืนฐาน

ป้องกันปัญหาน้าท่วมขังภายใน อบต.ท่าสาย
หมู่บ้าน
ลวด

2565
(บาท)
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น คสล.
เพื่อ.ให้ประชาชนมีน้าส้าหรับ
47 ห้วยแม่ตาว หมู่ ๑ บ้านแม่ตาว(เขต
การเกษตร
อบต.)

สร้างฝายน้าล้น คสล. สันฝาย
สูง ๒ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ ม.
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ ม.
1,500,000
จ้านวน 1 แห่ง พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย

โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น คสล.
เพื่อให้ประชาชนมีน้าส้าหรับ
48 (ห้วยแม่สอด)หมู่ 4 บ้านวังตะเคียน
อุปโภค-บริโภค เพิ่มขึน
ใต้

สร้างฝายน้าล้น คสล. สันฝาย
สูง ๒ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ ม.
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ ม.
1,500,000
จ้านวน 1 แห่ง พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย

โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิง่
แม่น้าเมยพัง หมู่ ๓ บ้านท่าอาจ
49
(หลังบ้านนายเลิศ กานมเขียว คลัง ๙)

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
-ก่อสร้างแนวกันตลิง่ พัง
และทรัพย์สินของประชาชนตามริม
ระยะทาง ๘๐๐ เมตร
แม่น้าเมย

โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิง่
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
-ก่อสร้างแนวกันตลิง่ พัง
50 แม่น้าเมยพัง หมู่ ๗ บ้านวังตะเคียน และทรัพย์สินของประชาชนตามริม
ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
ใต้
แม่น้าเมย
โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลก
51 ลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
อบต.ท่าสายลวด

เพื่อให้เยาวชนได้มีสนามกีฬาที่ได้ ก่อสร้างสนามกีฬา จ้านวน ๑
มาตรฐานส้าหรับออกก้าลังกายและ แห่ง กว้าง 24 X 44 ม. ตาม
แข่งขันกีฬา
แบบที่ อบต.ก้าหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 20,000,000 20,000,000 20,000,000

๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 25,000,000 25,000,000 25,000,000

3,200,000

3,200,000

3,200,000

3,200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-

ร้อยละที่
เพิ่มขึนของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พืนฐาน

ท้าให้ประชาชนมีน้าส้าหรับ
การเกษตร

อบต.ท่าสาย
ลวด

-

ร้อยละที่
เพิ่มขึนของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พืนฐาน

ท้าให้ประชาชนมีน้าส้าหรับ
อุปโภค-บริโภค ตลอดปี

อบต.ท่าสาย
ลวด

-

ร้อยละที่
เพิ่มขึนของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พืนฐาน

ท้าให้ประชาชนตามริมแม่น้า
เมยมีความปลอดภัยในชีวิต

อบต.ท่าสาย
ลวด

-

ร้อยละที่
เพิ่มขึนของ
รายได้จาก
การพัฒนา
โครงสร้าง
พืนฐาน

ท้าให้ประชาชนตามริมแม่น้า
เมยมีความปลอดภัยในชีวิต

อบต.ท่าสาย
ลวด

-

ร้อยละที่ ท้าให้ประชาชนได้มีสนามกีฬาที่
อบต.ท่าสาย
เพิ่มขึนของผู้ ได้มาตรฐานส้าหรับออกก้าลัง
ลวด
มาใช้บริการ
กายและแข่งขันกีฬา

2565
(บาท)

303

แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

52 โครงการท้าสระแก้มลิง หมู่ 8

53

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังกักเก็บน้าไว้ใช้
ท้าสระแก้มลิงตามแบบที่ก้าหนด
ในการอุปโภคบริโภค

เกเบียน ป้องกันน้ากัดเซาะล้าห้วย เพื่อป้องกันน้ากัดเซาะล้าห้วยห้วย
ห้วยปลาหลด หมู่ 10
ปลาหลด หมู่ 10

54 ผันน้าจากห้วยแม่ละเมา หมู่ 1

เพื่อประชาชนได้มีน้าเพื่ออุปโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

55 สร้างอ่างเก็บน้า หมู่ 1

เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ในการเกษตร

ก่อสร้างเกเบียน ล้าห้วย
ห้วยปลาหลด หมู่ 10 ตาม
แบบที่ก้าหนด
โครงการท้าฝายชลประทาน
และผันน้าจากห้วยแม่ละเมา
ก่อสร้างอ่างเก็บน้าตามแบบที
ก้าหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

800,000

800,000

800,000

800,000

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

-

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

-

ก่อสร้างอ่างเก็บน้าขนาดกลาง(ห้วย เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้อุปโภค บริโภค
56
พลูหลวง) หมู่2
และเพื่อการเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน้าตามแบบที
ก้าหนด

980,000

980,000

980,000

980,000

-

ก่อสร้าสะพานข้ามล้าห้วยพูลหลวง เพื่อประชาชนระหว่างหมู่บ้าน
เชื่อมหมู่2 และหมู่9 หมู่2
สัญจรไปมาสะดวก

ก่อสร้างสะพานข้ามล้าห้วย
ระหว่าง หมู่ 2 และหมู่9 ตาม
แบบที่ก้าหนด

880,000

880,000

880,000

880,000

-

58 ถนน คสล.สายบ้านห้วยไม้ห้าง หมู่ 6 เพื่อประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบที่
ก้าหนด

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

59 ถนน คสล,สายบ้านป่าคา หมู่ 6

ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบที่
ก้าหนด

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

-

57

60

ผันน้าจากห้วยแม่ละเมา (ท้าฝาย
ชลประทาน)

เพื่อประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก
เพื่อประชาชนได้มีน้าเพื่ออุปโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

โครงการท้าฝายชลประทาน
และผันน้าจากห้วยแม่ละเมา

ตัวชี้วัด
(KPI)
จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง
จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง
จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง
จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง
จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง
จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง
จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง
จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง
จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ป้องกันปัญหาน้าท่วมขัง

อบต.ด่าน
แม่ละเมา

ป้องกันน้ากัดเซาะตลิง่

อบต.ด่าน
แม่ละเมา

ประชาชนได้มีน้าเพื่ออุปโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง
ประชาชนมีอ่างเก็บน้าเพื่อกัก
เก็บน้าไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ในการเกษตร

อบต.ด่าน
แม่ละเมา
อบต.ด่าน
แม่ละเมา

ประชาชมมีน้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร

อบต.ด่าน
แม่ละเมา

ประชาชนต่างหมู่บ้านสัญจรไป
มาสะดวก

อบต.ด่าน
แม่ละเมา

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

อบต.ด่าน
แม่ละเมา

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

อบต.ด่าน
แม่ละเมา

ประชาชนได้มีน้าเพื่ออุปโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

อบต.ด่าน
แม่ละเมา
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63

โครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการ
65 ลงหินคลุก พร้อมปรับเกลีย่ ให้
เรียบร้อย

โครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการ
66 ลงหินคลุก พร้อมปรับเกลีย่ ให้
เรียบร้อย

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-

ซ่อมแซม บ้ารุง หัวฝายตาม
แบบที่ก้าหนด

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

ก่อสร้างเขื่อน แก้มลิงล้าห้วยแม่
ละเมาตามแบบทีก้าหนด

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

-

เพื่อประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหิน
คลุก พร้อมปรับเกลีย่ ให้
เรียบร้อย สายทาง บ้านห้วยปู
แป้ ต้าบลพะวอ ถึง บ้านขุน
ห้วยช้างไล่ ป๊อกบ้านไม้ห้าง หมู่
6 ต้าบลด่านแม่ละเมา

3,810,200

3,810,200

3,810,200

3,810,200

-

จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

อบต.ด่าน
แม่ละเมา

เพื่อประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหิน
คลุก พร้อมปรับเกลีย่ ให้
เรียบร้อย สายทาง บ้านห้วย
ปลาหลด หมู่ 8 ต้าบลด่านแม่
ละเมา ถึงบ้านขุนห้วยช้างไล่
และป๊อกบ้านห้วยจะกือ หมู่ 6
ต้าบลด่านแม่ละเมา

1,881,000

1,881,000

1,881,000

1,881,000

-

จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

อบต.ด่าน
แม่ละเมา

เพื่อประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

ซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหิน
คลุก พร้อมปรับเกลีย่ ให้
4,147,200
เรียบร้อย สายทาง เข้าบ้าน
ธงชัย หมู่ 7 ต้าบลด่านแม่ละเมา

4,147,200

4,147,200

4,147,200

-

จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก

อบต.ด่าน
แม่ละเมา

-

-

-

-

เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภคและใช้ในการเกษตร

67 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 เพื่อปรับปรุงถนนที่ช้ารุดให้สามารถใช้ - ก่อสร้างถนน คสล.
การคมนาคมได้สะดวกคล่องตัวปลอดภัยบ้านน้าดิบ
ไม่เกิดอุบัติเหตุ

8,000,000

จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง
จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง
จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

ก่อสร้างเขื่อน แก้มลิงล้าห้วยแม่ละ เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในการอุปโภค
เมา หมู่ 4
บริโภค และใช้ในการเกษตร

โครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการ
64 ลงหินคลุก พร้อมปรับเกลีย่ ให้
เรียบร้อย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ก่อสร้างเกเบียนบล๊อกหลังบ้าน
นายเป็ง ค้าวัน ตามแบบที่
ก้าหนด

ก่อสร้างเกเบียนบล๊อกหลังบ้านนาย
61
เพื่อป้องกันน้ากัดเซาะตลิง่
เป็ง ค้าวัน
62 ซ่อมแซม บ้ารุง หัวฝาย หมู่ 4

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ป้องกันน้ากัดเซาะตลิง่
ปราชาชนมีน้าไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภคและใช้ใน
การเกษตร
ประชาชนมีอ่างเก็บน้าเพื่อกัก
เก็บน้าไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ในการเกษตร

อบต.ด่าน
แม่ละเมา
อบต.ด่าน
แม่ละเมา
อบต.ด่าน
แม่ละเมา

กว้าง 5 ม. - ถนนมีความปลอดภัยเกิดความ อบต.แม่กาษา
ยาว 3,200 ม. คล่องตัวในการสัญจรไปมา
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68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 - เพื่อปรับปรุงถนนที่ช้ารุดให้
สามารถใช้การคมนาคม
ได้สะดวกคล่องตัวปลอดภัย
ไม่เกิดอุบัติเหตุ
69 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 - เพื่อปรับปรุงถนนที่ช้ารุดให้
สามารถใช้การคมนาคม
ได้สะดวกคล่องตัวปลอดภัย
ไม่เกิดอุบัติเหตุ
70 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 - เพื่อปรับปรุงถนนที่ช้ารุดให้
สามารถใช้การคมนาคม
ได้สะดวกคล่องตัวปลอดภัย
ไม่เกิดอุบัติเหตุ
71 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนสัญจรไปมา
สายหมู่ที่ ๖บ้านเจดีย์โคะ ต้าบลมหาวันได้สะดวก
ถึงโรงเรียนถ้าผาโด้ต้าบลแม่กุ
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนสัญจรไปมา
สายบ้านซัว๋ ตั๋ว หมู่ที่ ๑๒ บ้านปางวัว ได้สะดวก
ต้าบลมหาวัน ถึงโรงเรียนถ้าผาโด้
ต้าบลแม่กุ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
73 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกิเพืว่ คองู
่อประชาชนสัญจรไปมา
สายกิว่ คองู หมู่ที่ ๑๒ บ้านปางวัว ได้สะดวก
ต้าบลมหาวัน ถึง ต้าบลแม่กุ
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
74 ก่อสร้างอ่างเก็บน้าขนาดเล็ก
เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในการ
หนองป่าแต้ว หมู่ที่ ๑ บ้านมหาวัน อุปโภค บริโภค
และใช้ในการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

- ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านแม่กดสามท่
ื
า

61,200,000

-

-

-

-

กว้าง 6 ม. - ถนนมีความปลอดภัยเกิดความ อบต.แม่กาษา
ยาว 10,000 ม. คล่องตัวในการสัญจรไปมา

- ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านแม่กดใหม่
ื ดอนสว่าง

10,000,000

-

-

-

-

กว้าง 5 ม. - ถนนมีความปลอดภัยเกิดความ อบต.แม่กาษา
ยาว 4,000 ม. คล่องตัวในการสัญจรไปมา

- ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านแม่กดสามท่
ื
าใหม่

10,000,000

-

-

-

-

กว้าง 5 ม. - ถนนมีความปลอดภัยเกิดความ อบต.แม่กาษา
ยาว 4,000 ม. คล่องตัวในการสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน คสล.ตาม
แบบที่ก้าหนด

5,000,000

-

-

-

จ้านวน
โครงการ
ที่ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน

ก่อสร้างถนน คสล.ตาม
แบบที่ก้าหนด

5,000,000

-

-

-

-

จ้านวน
โครงการ
ที่ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน

ก่อสร้างถนน คสล.ตาม
แบบที่ก้าหนด

5,000,000

-

-

-

-

จ้านวน
โครงการ
ที่ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน

-

-

200,000,000

-

-

จ้านวน
โครงการ
ที่ก่อสร้าง

ก่อสร้างอ่างเก็บน้า
ตามแบบทีก้าหนด

-

ประชาชมมีน้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร

อบต.มหาวัน
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75 ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วย
เพื่อประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก
แม่โกนเกนบ้านทีกะเป่อ อ.พบพระ
เชื่อมต่อบ้านพบพระน้อยหมู่ที่ ๑๑
บ้านห้วยหมี ต.มหาวัน อ.แม่สอด
76 บล๊อคคอนเวิร์ด ถนนแม่ก-ุ ผารู
เพื่อประชาชนสัญจรไปมา
หน้าบ้านลุงแสงหล้า เหมยค้า
ได้สะดวก
หมู่ที่ ๒ ต้าบลมหาวัน
77 บล๊อคคอนเวิร์ด ถนนแม่ก-ุ ผารู
เพื่อประชาชนสัญจรไปมา
หน้าบ้านนายอ้าย แก้วมา หมู่ที่ ๒ ได้สะดวก
ต้าบลมหาวัน
78 บล๊อคคอนเวิร์ด ถนนแม่โกนเกน เพื่อประชาชนสัญจรไปมา
ห้วยผักหละหน้าบ้านนายจันทรกานต์ ได้สะดวก
สีวงค์ หมู่ที่ ๒ ต้าบลมหาวัน
79 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนสัญจรไปมา
ตังแต่ท้ายหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๐
ได้สะดวก
บ้านเจดีย์โคะเหนือถึง เต้าญ้าเป้า
อ้าเภอพบพระ ระยะทาง ๑๕ กม.
80 การขุดเจาะน้าบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในการ
หมู่ที่ 6 บ้านเจดีย์โคะ
อุปโภค บริโภค
และใช้ในการเกษตร
81 ขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในการ
หมูที่ 10 บ้านเจดีย์โคะใหม่
อุปโภค บริโภค
และใช้ในการเกษตร
82 ขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในการ
หมูที่ ๑๒บ้านปางวัว/ซัวตั๋ว/มอแดง อุปโภค บริโภค
และใช้ในการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

1,000,000

-

-

-

-

จ้านวน
โครงการ
ที่ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน

ก่อสร้างขบล๊อคคอน
เวิร์ดตามแบบที่ก้าหนด

-

500,000

-

-

-

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน

ก่อสร้างขบล๊อคคอน
เวิร์ดตามแบบที่ก้าหนด

-

500,000

-

-

-

ก่อสร้างขบล๊อคคอน
เวิร์ดตามแบบที่ก้าหนด

-

500,000

-

-

-

ก่อสร้างถนน คสล.ตาม
แบบที่ก้าหนด

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

จ้านวน
โครงการ
ที่ก่อสร้าง
จ้านวน
โครงการ
ที่ก่อสร้าง
จ้านวน
โครงการ
ที่ก่อสร้าง
จ้านวน
โครงการ
ที่ก่อสร้าง

ก่อสร้างอ่างเก็บน้า
ตามแบบทีก้าหนด

500,000

-

-

-

-

ก่อสร้างอ่างเก็บน้า
ตามแบบทีก้าหนด

500,000

-

-

-

-

ก่อสร้างอ่างเก็บน้า
ตามแบบทีก้าหนด

500,000

-

-

-

-

ก่อสร้างสะพาน คสล.ตามแบบ
ที่ก้าหนด

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน

จ้านวน
โครงการ
ที่ขุดเจาะ
จ้านวนโครงการ
ที่ก่อสร้าง

ประชาชมมีน้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร

อบต.มหาวัน

ประชาชมมีน้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร

อบต.มหาวัน

จ้านวนโครงการ
ที่ก่อสร้าง

ประชาชมมีน้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตร

อบต.มหาวัน
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83 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อประชาชนสัญจรไปมา
สายบ้านซัวตั๋ว หมูที่ ๑๒บ้านปางวัวช ได้สะดวก
ต้าบลมหาวันถึงโรงเรียนถ้าผาโด้
ต้าบลแม่กุ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
84 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
เพื่อประชาชนสัญจรไปมา
คอนกรีต สายบ้าน เจดีย์โคะ ต.มหาวันได้สะดวก
ถึง โรงเรียนถ้าผาโด้ ต.แม่กุ
85 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีเพืต่อประชาชนสัญจรไปมา
สายบ้านซัวตั๋ว หมูที่ ๑๒บ้านปางวัว ได้สะดวก
ต้าบลมหาวัน ถึง โรงเรียนถ้าผาโด้
ต้าบลแม่กุ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โครงการลาดยางทับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
86
เพื่อประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก
หมู่ 1 (เส้นทางเชื่อมต่อต้าบลแม่
สอด)
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 1 (เส้นทางชลประทาน
87
เพื่อประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก
จากหน้าบ้านนายบุญหลง จินะ
เชื่อมต่อต้าบลแม่ตาว)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
88 เหล็ก (ซอยนายพิสุทธิ)์ หมู่ 1
เพื่อประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก
พร้อมวางท่อระบายน้า
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
- เพื่อให้ เยาวชนและประชาชนมี
89 อนุรักษ์สวนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
สถานที่ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
มหาราช

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ก่อสร้างถนน คสล.ตาม
แบบที่ก้าหนด

1,000,000

ก่อสร้างถนน ลาดยาง ตาม
แบบที่ก้าหนด

5,000,000

ก่อสร้างถนน ลาดยาง
ตามแบบที่ก้าหนด

1,000,000

ก่อสร้างถนน ลาดยางตามแบบ
ที่ก้าหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-

-

-

จ้านวนโครงการ ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน
ที่ก่อสร้าง

-

-

-

จ้านวนโครงการ ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน
ที่ก่อสร้าง

-

-

-

-

จ้านวนโครงการ ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.มหาวัน
ที่ก่อสร้าง

4,300,000

-

-

-

-

จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

อบต.พระ
ธาตุผาแดง

ก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบที่
ก้าหนด

5,000,000

-

-

-

-

จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

อบต.พระ
ธาตุผาแดง

ก่อสร้างถนน คสล.ตามแบบที่
ก้าหนด

2,091,000

-

-

-

-

จ้านวน
โครงการที่
ก่อสร้าง

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก

อบต.พระ
ธาตุผาแดง

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ตามแบบที่ก้าหนด

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

1 แห่ง

- มีแหล่งเรียนรูเ้ ชิงอนุรักษ์

อบต.พระ
ธาตุผาแดง

บริเวณตังแต่บ้านดาบกาญจน์
–บ้านนายมา มาธิ (สูง 2 ม. ก.
3 ม.)

3,000,000

-

-

-

-

โครงการที่แล้ว
ป้องกัน/ลดปัญหาน้าเซาะตลิง่
เสร็จ

อบต.พะวอ

-

-

2,500,000

-

-

โครงการที่แล้ว ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา
เสร็จ
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

อบต.พะวอ

90 กาเบียนบล็อค หมู่ที่ 1

เพื่อป้องกัน/ลดปัญหาน้าเซาะตลิง่

91 สะพานคสล.หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา
หลังโรงเรียนแม่ละเมา หมู่ที่ 1
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-
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ที่

โครงการ

บริเวณหลังโรงเรียนแม่ละเมา
ทะลุอ้อม (ก.5 ม. ยาว 1 กม.)
บริเวณจุดโปร่งยาวทังสาย
ถนน คสล.หมู่ที่ 2
(กว้าง 5 ม.)
สายสุเจ บริเวณจุดสามแยกนาย
เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา
ถนน คสล.หมู่ที่ 2
ยืน – เหมืองสุเจ (ก. 4 ม.พร้อม
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
ไหล่ทาง)
เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา บริเวณจุดหน้าอนามัย-ห้วยผา
ถนน คสล.หมู่ที่ 3
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
แดง (ก.4 ม.)
เพื่อใช้ในกิจกรรมของประชาชนใน
อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 10 ม.
หมู่บ้าน
รางระบายน้า พร้อมตะแกรงฝาปิด
บริเวณจุดหน้าวัดบ้านปูแป้เพื่อให้ระบายน้าได้สะดวกขึน
ครอบ หมู่ที่ 3
ท้ายบ้าน (ริมน้าแม่ละเมา)

92 ถนน คสล.หมู่ที่ 1
93
94
95
96
97

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

98 ลานกีฬาแอโรบิค หมู่ที่ 3

เพื่อใช้ในกิจกรรมออกก้าลังกาย
ของประชาชนในหมู่บ้าน

99 เมรุเผาศพ หมู่ที่ 3

เพื่อใช้ในการเผาศพภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

100 ถนน คสล.หมู่ที่ 4
101 ถนน คสล.หมู่ที่ 4
102 ถนน คสล.หมู่ที่ 5
103 ถนนหินคลุก หมู่ที่ 5
104 ถนน คสม.สายกลางทุ่ง.หมู่ที่ 6
105 บล็อกคอนเวร์ส หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 300 ม.
ยาว 500 ม.

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

บริเวณจุดจากหมู่ที่ 4 –บ้านพะ
นิกรี (ก.4 ม. ยาว 6 กม.)
บริเวณจุดจากหมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 5
(ก.4 ม. ยาว 5 กม.)
บริเวณจุดต้นผึง -ปางควาย –
เปาโล
บริเวณจุดปางส่างค้า,เลโค๊ะ
,มูเซอ,ลีซอ,ภูกา,ปางควาย
บริเวณจุดต่อจากนานางแสน
ราชรัฐ – ทางสายห้วยปูแป้

เพื่อให้การระบายน้าสะดวกขึน

บริเวณจุดห้วยสุเจใกล้เหมืองแร่

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

3,000,000

-

3,500,000

-

-

-

-

-

1,500,000

-

-

-

2,500,000

-

-

-

-

-

1,500,000

-

-

-

-

-

2,500,000

-

-

-

-

-

2,000,000

-

-

-

-

1,800,000

-

3,000,000

-

-

-

-

-

2,900,000

-

-

-

3,500,000

-

-

-

-

-

1,500,000

-

-

-

1,500,000

-

-

-

-

-

3,000,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

โครงการที่แล้ว
เสร็จ
โครงการที่แล้ว
เสร็จ

ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

โครงการที่แล้ว ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา
เสร็จ
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
โครงการที่แล้ว ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา
เสร็จ
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
โครงการที่แล้ว ใช้ในกิจกรรมของประชาชนใน
เสร็จ
หมู่บ้าน
โครงการที่แล้ว เพื่อให้การระบายน้าในถนน
เสร็จ
สะดวกขึน
มีสถานที่ใช้ในกิจกรรมออก
โครงการที่แล้ว
ก้าลังกายของประชาชนใน
เสร็จ
หมู่บ้าน
โครงการที่แล้ว
มีเมรุเผาศพในหมู่บ้าน
เสร็จ
โครงการที่แล้ว ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา
เสร็จ
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
โครงการที่แล้ว ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา
เสร็จ
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
โครงการที่แล้ว ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา
เสร็จ
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
โครงการที่แล้ว ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา
เสร็จ
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
โครงการที่แล้ว ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา
เสร็จ
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
จ้านวนที่
เพื่อให้การระบายน้าสะดวกขึน
ก่อสร้าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
อบต.พะวอ
อบต.พะวอ
อบต.พะวอ
อบต.พะวอ
อบต.พะวอ
อบต.พะวอ
อบต.พะวอ
อบต.พะวอ
อบต.พะวอ
อบต.พะวอ
อบต.พะวอ
อบต.พะวอ
อบต.พะวอ
อบต.พะวอ
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เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา มี 2 จุด บริเวณจุด 1. ห้วย
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
มะเต่ 2. สันไม้เรียง (ก .4 ม.)
มี 2 จุด คือ 1.จุดข้ามห้วยระ
พริง หมู่ที่ 8 ระยะทางยาว 25
สะพาน คสล.ข้ามห้วยระพริง หมู่ที่ เพื่อใช้ในการสัญจรเข้าออกระหว่าง
107
ม. กว้าง 4 ม. ๒.จุดข้ามห้วย
8
หมู่บ้าน
โค๊ะเค๊ะ หมู่ที่ 8 ระยะทางยาว
25 ม. กว้าง 4 ม.
บริเวณหน้าบ้านนางมยุรีแสน
เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา
108 ถนน คสล.หมู่ที่ 9
สิทธิ์-หลังสุสาน (ก. 5 ม. ยาว
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
10 กม.)
เพื่อป้องกันน้าท่วม และประชาชน บริเวณจุดสามแยกทางขึนวัด
109 กาเบียนบล็อค หมู่ที่ 9
มีความปลอดภัย
ดอย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-

3,000,000

-

-

-

โครงการที่แล้ว ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา
เสร็จ
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

1,500,000

-

-

-

-

โครงการที่แล้ว ประชาชนสัญจร ไปมาได้อย่าง
อบต.พะวอ
เสร็จ
สะดวกและปลอดภัย

3,000,000

-

-

-

-

โครงการที่แล้ว ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา
เสร็จ
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

-

3,000,000

-

-

-

-

-

2,000,000

-

-

111 กาเบียนบล็อค หมู่ที่ 9

-

-

-

3,500,000

-

112

-

-

-

2,000,000

-

-

1,500,000

-

-

-

-

-

1,200,000

-

-

จ้านวนจุดที่
ก่อสร้าง

เพื่อให้มีน้าส้าหรับอุปโภคบริโภค

อบต.พะวอ

-

-

3,500,000

-

-

โครงการที่แล้ว
เสร็จ

เพื่อระบายน้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคและใช้ใน
การเกษตร

อบต.พะวอ

-

2,000,000

-

-

-

โครงการที่แล้ว ประชาชนมีน้าในการอุปโภคเสร็จ
บริโภคอย่างเพียงพอ

อบต.พะวอ

106 ถนน คสล.หมู่ที่ 7

110 ถนน คสล.หมู่ที่ 9

113
114

115

116

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมา บริเวณสามแยกวัดดอย-ไร่นาย
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
สน ของทิพย์ (ก.5 ม.ยาว 1 กม.)

เพื่อป้องกันน้าท่วม และประชาชน
บริเวณจุดไร่นางเจริญกิจ วงค์ถา
มีความปลอดภัย
บริเวณจุดสามแยกทางขึนวัด
รางระบายน้า หมู่ที่ 9
เพื่อให้ระบายน้าได้สะดวกขึน
ดอย-ไร่นายเล็ก มังเทศ
เพื่อให้ประชาชนมีน้าในการ
บริเวณจุดห้วยสวนหมากลงมา
ประปาภูเขา หมู่ที่ 1
อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ
ใช้ในหมู่บ้าน (ยาว 7 กม.)
เพื่อใช้ส้าหรับผันน้าเพื่อใช้ในการ
แตรฝายต้นข่อย หมู่ที่ 2
อุปโภค บริโภค และใช้ใน
แตรฝายต้นข่อยจ้านวน 6 จุด
การเกษตรกรรม
เพื่อเป็นการระบายน้าในช่วงฤดูน้า
หลาก และที่ส้าหรับส่งน้าในฤดูแล้ง บริเวณจุดห้วยผาแดง-ห้วย
ดาดล้าเหมือง หมู่ที่ 3
ส้าหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค
ปลากด
และการเกษตร
ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาทัง เพื่อให้ประชาชนมีน้าในการ
บริเวณปางส่างค้า,เลโค๊ะ,มูเซอ,
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5
อุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ
ลีซอ,ภูกา,ปางควาย

จ้านวนที่
ก่อสร้าง

อบต.พะวอ

อบต.พะวอ

ป้องกันน้าท่วมและประชาชน
ปลอดภัย

อบต.พะวอ

โครงการที่แล้ว ประชาชน มีถนนสัญจรไปมา
เสร็จ
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

อบต.พะวอ

โครงการที่แล้ว
ป้องกัน/ลดปัญหาน้าเซาะตลิง่
เสร็จ
โครงการที่แล้ว เพื่อให้การระบายน้าในถนน
เสร็จ
สะดวกขึน
โครงการที่แล้ว ประชาชนมีน้าในการอุปโภคเสร็จ
บริโภคอย่างเพียงพอ

อบต.พะวอ
อบต.พะวอ
อบต.พะวอ
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ซ่อมแซมอ่างเก็บน้าประปา หมู่ที่ 4
เพื่อเก็บกักน้าในการใช้อุปโภค117 พร้อมเปลีย่ นเมนท่อประปา และ
บริโภค
แท้งค์น้า

118

119

120

121

122

123

124

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มี 2 จุด คือ 1. บริเวณจุดทีกริคี
2.บริเวณจุดทีเดอะเมอครี
ซ่อมแซมอ่างเก็บน้าประปา หมู่
ที่ 4 พร้อมเปลีย่ นเมนท่อ
ประปา และแท้งค์น้าขนาด
3,000 ลิตร จ้านวน 4 ลูก

เพื่อเป็นการระบายน้าในช่วงฤดูน้า
หลาก และที่ส้าหรับส่งน้าในฤดูแล้ง
ดาดล้าเหมืองห้วยห้วยไคร้ หมู่ที่ 7
บริเวณฝายห้วยไคร้
ส้าหรับใช้ในการอุปโภค-บริโภค
และการเกษตร
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
บริเวณแท้งค์น้าประปา หมู่ที่
ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 9
ทั่วถึง
9-บ้านนางปราณี รอดมา
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายหมู่ที่ 4 บ้านวัง
เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
1 แห่ง
หมัน ต.วังหมัน- บ้านดงลาน หมู่ ที่สะดวก
ที่ 5 ต.วังจันทร์
โครงการติดตังกล้องวงจรปิด
(CCTV) เชื่อมสะพานสามเงา
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
3 แห่ง
ระหว่างย่านรี สามเงา และ
ทรัพย์สินของประชาชน
เทศบาลต้าบลสามเงา
โครงการก่อสร้างโซล่าฟาร์ม พร้อม
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
1 แห่ง
โรงจักรดีเซล
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง เชื่อมระหว่าง บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
1 แห่ง
ยางโองน้า ต.แม่สลิด และบ้านป่า ที่สะดวก
ยางใต้ ต.สามเงา
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วย เพื่อป้องกันน้าท่วมขังและ
แห้ง หมู่ที่ 2 ต.ย่านรี อ.สามเงา จ. ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภคและ
1 แห่ง
ตาก
บริโภค

2561
(บาท)

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2,500,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

-

โครงการที่แล้ว
เสร็จ

เพื่อให้มีน้าส้าหรับอุปโภคบริโภค

อบต.พะวอ

เพื่อระบายน้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค-บริโภคและใช้ใน
การเกษตร

อบต.พะวอ

2565
(บาท)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

2,500,000

-

-

-

-

โครงการที่แล้ว
เสร็จ

-

-

2,500,000

-

-

โครงการที่แล้ว
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง อบต.พะวอ
เสร็จ

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

-

1 สาย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

อบต.วัง
จันทร์
อบต.วังหมัน
อบต.สามเงา
อบต.
ย่านรี ทต.
สามเงา

1,000,000

-

ประชาชนพึง
ประชาชนมีความปลอดภัยใน
พอใจร้อยละ
ชีวิตและทรัพย์สิน
80

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

-

1 โครงการ ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

อบต.บ้านนา

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

-

1 สาย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

อบต.สามเงา

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

-

1 แห่ง

เพื่อป้องกันน้าท่วมขังและ
ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภค
และบริโภค

อบต.ย่านรี

1,000,000

1,000,000

1,000,000
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126

127

128
129

130

131

132

133

134

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการบูรณะถนนลาดยางสายท่า
เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ปุย หมู่ที่ 5 ต.สามเงา ถึง บ้านป่า
1 แห่ง
ที่สะดวก
ยางใต้ ต.สามเงา
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเพื่อให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว
กว้าง 6 เมตร
สายวังหวายหมู่ 6 ต.วังหมัน ยาว 420 เมตร
บ้านสามเงา ต.สามเงา
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเพื่อให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว
กว้าง 6 เมตร
สายวังหวายหมู่ 6 ต.วังหมัน ยาว 420 เมตร
บ้านจัดสรร ต.สามเงา
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหมู่ 3เพืต.วั
่อให้งกหมั
ารคมนาคมสะดวกและรวดเร็
นว
กว้าง 6 เมตร
หมู่ 8 ต.ยกกระบัตร
ยาว 4,500 เมตร
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พร้อม เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว
กว้าง 6 เมตร
สะพาน คสล.สายหมู่ 4 ต.วังหมัน ยาว 2,360 เมตร
หมู่ 6 ต.วังจันทร์
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว
กว้าง 6 เมตร
ท้ายบ้านหมู่ 7 ต.วังหมัน ยาว 1,680 เมตร
บ้านยางโองน้า ต.แม่สลิด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว
กว้าง 6 เมตร
ท้ายบ้านหมู่ 1 ต.วังหมัน- หมู่ 7
ยาว 1,900 เมตร
ต.วังจันทร์
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว
กว้าง 6 เมตร
สายวังปู่บุตร หมู่ 2 ต.วังหมัน - หมู่ 1
ยาว 2,850 เมตร
ต.วังจันทร์
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเพื่อให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็วกว้าง 6 เมตร
สายหมู่ 6 ต.วังหมัน - บ้านยางโองน้า
ยาว 7,375 เมตร
หมู่ 5 ต.แม่สลิด
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเพื่อให้การคมนาคมสะดวกและรวดเร็วกว้าง 6 เมตร
สาย หมู่ 7 -บ้านยางโองน้า ต.แม่สลิด
ยาว 2,000 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ทต.สามเงา
อบต.สาม
เงา
อบต.วังหมัน

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

-

1 สาย

1,500,000

-

-

-

-

1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว

1,500,000

-

-

-

1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว

อบต.วังหมัน

13,500,000

-

-

-

-

1 สาย

อบต.วังหมัน

7,200,000

-

-

-

-

1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว
ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว

6,000,000

-

-

-

-

1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว

อบต.วังหมัน

6,600,000

-

-

-

-

1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว

อบต.วังหมัน

12,600,000

-

-

-

-

1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว

อบต.วังหมัน

1,200,000

-

-

-

-

1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว

อบต.วังหมัน

5,400,000

-

-

-

-

1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว

อบต.วังหมัน

อบต.วังหมัน

312

แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

135 โครงการก่อสร้างฝายยางกันแม่น้าวัง เพื่อให้การคมนาคมสะดวกและ
หมู่ 3 - 2และ หมู่ 6 - 7ต.วังหมัน รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จ้านวน 2 แห่ง

40,000,000

-

-

-

-

2 แห่ง

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว

อบต.วังหมัน

136 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้าวัง เพื่อให้ประชาชนมีสะพานข้ามคลอง ก่อสร้างสะพาน
หมู่ 4
ส่งน้าในการขนส่งน้าในการขนส่งผลผลิจ้ตานวน 1 แห่ง
ทางการเกษตร

30,000,000

-

-

-

-

1 แห่ง

อบต.วังหมัน

137 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเพื่อให้การคมนาคม
สายหมู่ 6 ต.วังหมัน - บ้านยางโองน้า สะดวกและรวดเร็ว
หมู่ 5 ต.แม่สลิด
138 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเพื่อให้การคมนาคม
สาย หมู่ 7 - บ้านยางโองน้า ต.แม่สลิดสะดวกและรวดเร็ว

กว้าง 8 ม.
ยาว 7,375 ม.

1,200,000

-

-

-

-

1 สาย

ประชาชนมีสะพาน
ข้ามคลองส่งน้า
ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว

กว้าง 6 ม.
ยาว 2,000 ม.
กว้าง 6 ม.
ยาว 1,200 ม.

5,400,000

-

-

-

-

1 สาย

อบต.วังหมัน

3,240,000

-

-

-

-

1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว
ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว

กว้าง 6 ม.
ยาว 2,000 ม.

4,000,000

-

-

-

-

1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว

อบต.วังหมัน

กว้าง 6 ม.
ยาว 2000 ม.

4,000,000

-

-

-

-

1 สาย

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว

อบต.วังหมัน

กว้าง 6 ม. ยาว 3,500 ม. หนา
13,000,000
0.20 ม.

-

-

-

-

1 แห่ง

ให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก

อบต.วังจันทร์

1 แห่ง

-

-

-

-

1 แห่ง

ให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก

อบต.วังจันทร์

139 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเพื่อให้การคมนาคม

สายบ้านวังหมัน หมู่ 4 - บ้านยางโอง สะดวกและรวดเร็ว
ต.แม่สลิด
140 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเพื่อให้การคมนาคม
สายบ้านวังหมัน หมู่ 4 - บ้านดงลาน สะดวกและรวดเร็ว
ต.วังจันทร์
141 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางเพื่อให้การคมนาคม
สายบ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว
สะดวกและรวดเร็ว
ต.ยกกระบัตร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านวังโพ หมู่ที่ 1 - บ้าน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
142
ดงลานหมู่ที่ 5 เชื่อมต่อถนน
สะดวก
พหลโยธิน
โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
143 ถนนลาดยาง สายวงแหวนบ้านวัง
น้าผึง

เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้
สะดวก

5,500,000

อบต.วังหมัน

อบต.วังหมัน
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แบบ ผ.02/1

ที่

144
145

146

147

148

โครงการ
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้า
แม่น้าวัง หมู่ที่ 3 บ้านวังน้าผึง
(ประตู ป.ต.ร.)
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้า
แม่น้าวัง หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างลิปแล็ปกัน ตลิง่
พัง/ก่อสร้างผนังหินทิงแบบ
Gabion Box/ทิงหิน-หมู่ที่ 1 บ้าน
วังโพ (แม่น้าวัง)
โครงการก่อสร้างลิปแล็ปกัน ตลิง่
พัง/ก่อสร้างผนังหินทิงแบบ
Gabion Box/ทิงหิน-หมู่ที่ 2 บ้าน
วังพระยาจันทร์ (แม่น้าวัง)
โครงการก่อสร้างลิปแล็ปกัน ตลิง่
พัง/ก่อสร้างผนังหินทิงแบบ
Gabion Box/ทิงหิน-หมู่ที่ 3 บ้าน
วังน้าผึง (แม่น้าวัง)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วมและแก้ไข
ก่อสร้างประตูระบายน้า
ปัญหาภัยแล้ง

200,000,000

-

-

-

-

1 แห่ง

น้าไม่ท่วมและมีน้าใช้ตลอดปี ผันน้าลงคลองน้าเย็นเพื่อเก็บน้า อบต.วังจันทร์
เข้าสูแ่ ก้มลิงหนองช้า

เพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วมและแก้ไข
ก่อสร้างประตูระบายน้า
ปัญหาภัยแล้ง

200,000,000

-

-

-

-

1 แห่ง

น้าไม่ท่วมและมีน้าใช้ตลอดปี

- เพื่อป้องกันน้าไม่ให้กันเซาะ
ตลิง่ ท้าให้น้าไหลได้สะดวกไม่เกิด
น้าท่วม

ก่อสร้างผนังหินทิง

2,500,000

-

-

-

-

1 แห่ง

น้าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง อบต.วังจันทร์

เพื่อป้องกันน้าไม่ให้กันเซาะตลิง่ ท้า
ก่อสร้างผนังหินทิง
ให้น้าไหลได้สะดวกไม่เกิดน้าท่วม

3,000,000

-

-

-

-

1 แห่ง

น้าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง อบต.วังจันทร์

เพื่อป้องกันน้าไม่ให้กันเซาะตลิง่ ท้า
ก่อสร้างผนังหินทิง
ให้น้าไหลได้สะดวกไม่เกิดน้าท่วม

3,000,000

-

-

-

-

1 แห่ง

น้าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง อบต.วังจันทร์

50,000

-

-

-

-

1 แห่ง

ประชาชนมีน้าเก็บไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง

อบต.วังจันทร์

2,500,000

-

-

-

-

5 แห่ง

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

อบต.วังจันทร์

โครงการศึกษาผันน้าอ่างทองกวาว
เพื่อให้ประชาชนมีน้าเก็บไว้ใช้ใน
149 หมู่ที่ 10 (บ้านเด่นกระถิน) เข้าลง
การอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง
อ่างห้วยทราย หมู่ที่ 9 (บ้านศานติ)

ส้ารวจศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ

โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบ
- เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ใน
150 นิเวศ-คลองลาน (1),คลองน้าเย็น ,
การอุปโภคบริโภค
ห้วยโขงเขง(1), คลองห้วยทราย (2)

ก่อสร้างฝาย

151 โครงการวางท่อน้า
- จากอ่างทองกวาว (ม.10) เข้า
- เพื่อให้มีน้าส่งเข้าสระประปา
สระประปาหมู่บ้าน
หมูบ่ ้านอย่างเพียงพอ
- จากอ่างคลองโพ (ม.5) -วัดนาตา
โพ (ม.4)

อบต.วังจันทร์

อบต.วังจันทร์
วางท่อส่งน้า

1,500,000

-

-

-

-

1,500,000

-

-

-

-

2 แห่ง

ประชาชนมีน้าประปาที่สะอาด
ไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
พอเพียงและทั่วถึง

314

แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ - เพื่อให้ประชาชนมีน้าที่สะอาด
- หมู่ที่ 2 บ้านวังพระยาจันทร์
ไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ - เพื่อให้ประชาชนมีน้าที่สะอาด
153
- หมู่ที่ 4 บ้านนาตาโพ
ไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีน้าที่สะอาดไว้ใช้
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
ประชาชนมีน้าที่สะอาดไว้ใช้
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ 3,000,000

-

-

-

-

1 แห่ง

ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ 3,000,000

-

-

-

-

1 แห่ง

154

โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ - เพื่อให้ประชาชนมีน้าที่สะอาด
ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ 3,000,000
- หมู่ที่ 6 บ้านดงสามสิบ
ไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

-

-

-

-

1 แห่ง

ประชาชนมีน้าที่สะอาดไว้ใช้
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

อบต.วังจันทร์

155

โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ - เพื่อให้ประชาชนมีน้าที่สะอาด
ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ 3,000,000
- หมู่ที่ 7 บ้านอยู่ดี
ไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

-

-

-

-

1 แห่ง

ประชาชนมีน้าที่สะอาดไว้ใช้
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

อบต.วังจันทร์

156

โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ - เพื่อให้ประชาชนมีน้าที่สะอาด
ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ 3,000,000
- หมู่ที่ 10 บ้านเด่นกระถิน
ไว้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

-

-

-

-

1 แห่ง

ประชาชนมีน้าที่สะอาดไว้ใช้
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

อบต.วังจันทร์

152

157
158
159
160
161
162
163
164

โครงการจัดหาน้าอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 1 บ้านวังโพ
โครงการจัดหาน้าอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 3 บ้านวังน้าผึง
โครงการจัดหาน้าอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 4 บ้านนาตาโพ
โครงการจัดหาน้าอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 5 บ้านดงลาน
โครงการจัดหาน้าอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 6 บ้านดงสามสิบ
โครงการจัดหาน้าอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 7 บ้านอยู่ดี
โครงการจัดหาน้าอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 8 บ้านมีสุข
โครงการซ่อม/สร้างถนน ค.ส.ล.
หมู่ที่ 7 บ้านอยู่ดี - อ่างเก็บน้า
ห้วยทราย หมู่ที่ 9

- เพื่อให้ประชาชนมีน้าที่สะอาด
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค
- เพื่อให้ประชาชนมีน้าที่สะอาด
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค
- เพื่อให้ประชาชนมีน้าที่สะอาด
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค
- เพื่อให้ประชาชนมีน้าที่สะอาด
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค
- เพื่อให้ประชาชนมีน้าที่สะอาด
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค
- เพื่อให้ประชาชนมีน้าที่สะอาด
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค
- เพื่อให้ประชาชนมีน้าที่สะอาด
ไว้ใช้อุปโภคบริโภค
- เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวก

เจาะบ่อบาดาลรูปแบบ 1

500,000

-

-

-

-

1 แห่ง

เจาะบ่อบาดาลรูปแบบ 1

500,000

-

-

-

-

1 แห่ง

เจาะบ่อบาดาลรูปแบบ 1

500,000

-

-

-

-

1 แห่ง

เจาะบ่อบาดาลรูปแบบ 1

500,000

-

-

-

-

1 แห่ง

เจาะบ่อบาดาลรูปแบบ 1

500,000

-

-

-

-

1 แห่ง

เจาะบ่อบาดาลรูปแบบ 1

500,000

-

-

-

-

1 แห่ง

เจาะบ่อบาดาลรูปแบบ 1

500,000

-

-

-

-

1 แห่ง

6,200,000

-

-

-

-

1 แห่ง

กว้าง 6 ม. ยาว 2.291 กม.

ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค
ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค
ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค
ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค
ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค
ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค
ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภค
บริโภค

อบต.วังจันทร์
อบต.วังจันทร์

อบต.วังจันทร์
อบต.วังจันทร์
อบต.วังจันทร์
อบต.วังจันทร์
อบต.วังจันทร์
อบต.วังจันทร์
อบต.วังจันทร์

ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก อบต.วังจันทร์
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่ 6-10
โครงการขุดลอกหรือก้าจัดวัชพืช ต.วังจันทร์ หมู่ที่ 1 ต.วังหมัน มีน้า
165
อ่างเก็บน้าคลองห้วยทราย หมู่ที่ 9 ไว้ใช้อุปโภคบริโภคและท้า
การเกษตร
โครงการก่อสร้างเหมืองสูบน้าด้วย เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต
166 พลังงานไฟฟ้า- หมู่ที่ 2
และมีน้าใช้เพียงพอในการท้า
บ้านวังพระยาจันทร์
เกษตรกรรม
เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต
โครงการก่อสร้างเหมืองสูบน้าด้วย
167
และมีน้าใช้เพียงพอในการท้า
พลังงานไฟฟ้า- หมู่ที่ 3 บ้านวังน้าผึง
เกษตรกรรม
เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต
โครงการก่อสร้างเหมืองสูบน้าด้วย
168
และมีน้าใช้เพียงพอในการท้า
พลังงานไฟฟ้า - หมู่ที่4 บ้านนาตาโพ
เกษตรกรรม
169 โครงการแก้มลิง - หมู่ที่ 1 บ้านวังโพ

โครงการแก้มลิง - หมู่ที่ 4 บ้านนา
ตาโพ
โครงการแก้มลิง - หมู่ที่ 10 บ้าน
171
เด่นกระถิน
170

172

โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้าคลอง
โพ (หมู่ที่ 5)

โครงการขุดลอกหรือก้าจัดวัชพืช
173 หนอง/สระ/ อ่างเก็บน้า - หมู่ที่ 1
(หนองชุมแสง), (หนองดุก)
โครงการขุดลอกหรือก้าจัดวัชพืช
174 หนอง/สระ/อ่างเก็บน้า - หมู่ที่ 1-3
(หนองตีนดอย)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1. เสริมคันกันน้า
2. ขุดลอกอ่าง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมีน้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคและท้าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
อบต.วังจันทร์

50,000,000

-

-

-

-

1 แห่ง

ก่อสร้างพร้อมระบายกระจายน้า 18,000,000

-

-

-

-

1 แห่ง

ก่อสร้างพร้อมระบายกระจายน้า 18,000,000

-

-

-

-

1 แห่ง

ก่อสร้างพร้อมระบายกระจายน้า 18,000,000

-

-

-

-

1 แห่ง

3,000,000

-

-

-

-

1 แห่ง

ประชาชนมีน้าไว้ใช้อย่างเพียงพอ อบต.วังจันทร์

3,000,000

-

-

-

-

1 แห่ง

ประชาชนมีน้าไว้ใช้อย่างเพียงพอ อบต.วังจันทร์

3,000,000

-

-

-

-

1 แห่ง

ประชาชนมีน้าไว้ใช้อย่างเพียงพอ อบต.วังจันทร์

2,000,000

-

-

-

-

1 แห่ง

น้าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง อบต.วังจันทร์

เพื่อให้ประชาชนมีน้าเก็บไว้ใช้ใน
ขุดลอกแก้มลิง
การอุปโภคบริโภคและท้าการเกษตร
เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้อุปโภค
ขุดลอกแก้มลิง
บริโภคและท้าการเกษตร
เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้อุปโภค
ขุดลอกแก้มลิง
บริโภคและท้าการเกษตร
เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคและท้าการเกษตรและแก้ไข ขุดลอกอ่าง
ปัญหาภัยแล้ง

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึนและมี
น้าใช้เพียงพอในการท้า
เกษตรกรรม
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึนและมี
น้าใช้เพียงพอในการท้า
เกษตรกรรม
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึนและมี
น้าใช้เพียงพอในการท้า
เกษตรกรรม

อบต.วังจันทร์

อบต.วังจันทร์

อบต.วังจันทร์

เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคและท้าการเกษตร

ขุดลอกหนอง/สระ/อ่าง

2,500,000

-

-

-

-

2 แห่ง

ประชาชนมีน้าไว้ใช้อย่างเพียงพอ อบต.วังจันทร์

เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคและท้าการเกษตร

ขุดลอก/หนอง/สระ/อ่าง

2,500,000

-

-

-

-

1 แห่ง

ประชาชนมีน้าไว้ใช้อย่างเพียงพอ อบต.วังจันทร์
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ที่

175

176

177
178
179
180
181
182
183

184

โครงการ
โครงการขุดลอกหรือก้าจัดวัชพืช
หนอง/สระ/ อ่างเก็บน้า - หมู่ที่ 4
(สระนาตาโพ), (หนองผักบุ้ง)
โครงการขุดลอกหรือก้าจัดวัชพืช
หนอง/สระ/อ่างเก็บน้า - หมู่ที่ 5
(อ่างเก็บน้าขุนห้วยดงลาน),(สระ
เก็บน้าหน้า ร.ร.ดงลาน),(หน้าบ้าน
หมอประมวล),(หลังป่าไม้)
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า - หมู่ที่
1 บ้านวังโพ (แบบวางท่อท่าเหนือ
ใต้อนามัย)
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า - หมู่ที่
2 บ้านวังพระยาจันทร์
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า - หมู่ที่
3 บ้านวังน้าผึง
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า - หมู่ที่
7 บ้านอยู่ดี
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า - หมู่ที่
9 บ้านศานติ
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า หมู่ที่ 10 บ้านเด่นกระถิน
โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อ
การเกษตร - หมู่ที่ 1 บ้านวังโพ
โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อ
การเกษตร - หมู่ที่ 2 บ้านวังพระยา
จันทร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคและท้าการเกษตร

ขุดลอก/หนอง/สระ/อ่าง

1,000,000

-

-

-

-

2 แห่ง

ประชาชนมีน้าไว้ใช้อย่างเพียงพอ อบต.วังจันทร์

เพื่อให้ประชาชนมีน้าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคและท้าการเกษตร

ขุดลอก/หนอง/สระ/อ่าง

1,000,000

-

-

-

-

4 แห่ง

ประชาชนมีน้าไว้ใช้อย่างเพียงพอ อบต.วังจันทร์

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการท้า
เกษตรและน้าไม่ท่วม

ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต

1,500,000

-

-

-

-

1 แห่ง

ประชาชนมีน้าใช้ท้าการเกษตร
อบต.วังจันทร์
และน้าไม่ท่วม

ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต

1,500,000

-

-

-

-

1 แห่ง

ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต

1,500,000

-

-

-

-

1 แห่ง

ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต

1,500,000

-

-

-

-

1 แห่ง

ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต

1,500,000

-

-

-

-

1 แห่ง

ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต

1,500,000

-

-

-

-

1 แห่ง

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการท้า
เกษตรและน้าไม่ท่วม

เจาะบ่อบาดาลรูปแบบ 2

1,500,000

-

-

-

-

5 แห่ง

ประชาชนมีน้าใช้ท้าการเกษตร อบต.วังจันทร์

เพื่อให้ประชาชนมน้าใช้ในการท้า
เกษตร

เจาะบ่อบาดาลรูปแบบ 2

1,500,000

-

-

-

-

5 แห่ง

ประชาชนมีน้าใช้ท้าการเกษตร อบต.วังจันทร์

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการท้า
เกษตรและน้าไม่ท่วม
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการท้า
เกษตรและน้าไม่ท่วม
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการท้า
เกษตรและน้าไม่ท่วม
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการท้า
เกษตรและน้าไม่ท่วม
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการท้า
เกษตรและน้าไม่ท่วม

ประชาชนมีน้าใช้ท้าการเกษตร
และน้าไม่ท่วม
ประชาชนมีน้าใช้ท้าการเกษตร
และน้าไม่ท่วม
ประชาชนมีน้าใช้ท้าการเกษตร
และน้าไม่ท่วม
ประชาชนมีน้าใช้ท้าการเกษตร
และน้าไม่ท่วม
ประชาชนมีน้าใช้ท้าการเกษตร
และน้าไม่ท่วม

อบต.วังจันทร์
อบต.วังจันทร์
อบต.วังจันทร์
อบต.วังจันทร์
อบต.วังจันทร์
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แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลเพื่อ
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการท้า
185 แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อ
เกษตร
การเกษตร - หมู่ที่ 3 บ้านวังน้าผึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เจาะบ่อบาดาลรูปแบบ 2

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

1,500,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

5 แห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมีน้าใช้ท้าการเกษตร อบต.วังจันทร์

186

ซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอย 1 หมู่ที่ 10
ถึงบ้านวังน้าผึงต้าบลวังจันทร์

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กว้าง 6 เมตร ยาว 3,215
ที่สะดวก
เมตร หนา 0.5 เมตร

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

-

187

ก่อสร้างฝายแม่น้าวัง พร้อมระบบ
ส่งน้า หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าใช้เพื่อ
การเกษตรเพียงพอ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

ประชาชน
ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
พอใจร้อยละ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
80
ประชาชน
บรรเทาน้าเซาะริมตลิง่ และน้า
พอใจร้อยละ
ท่วมพืนที่เกษตรและบ้านเรือน
80

188 ก่อสร้างพนังป้องกันตลิง่ พัง หมู่ที่ 2
จุดที่ 1 ไร่นายเย็น-นายพล พุ่มสลิด เพื่อป้องกันน้าเซาะริมตลิง่ และน้า
ท่วมพืนที่เกษตรและบ้านเรือน
จุดที่ 2 ไร่นายเทือง-ไร่นายก้าธรมาเตียง

กว้าง 50 เมตร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนพึง ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่
พอใจร้อยละ 80 สะดวก

อบต.
ยกกระบัตร
อบต.
ยกกระบัตร
อบต.
ยกกระบัตร

ยาว 150 เมตร ลึก 20 เมตร

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

-

ยาว 100 เมตร ลึก 20 เมตร

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

-

กว้าง 4 ม.ยาว 1,200 ม. หนา 0.15
ม.

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

-

กว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม.

2,100,000

2,100,000
4,000,000

2,100,000
4,000,000

2,100,000
4,000,000

-

2,275,000

2,275,000

2,275,000

2,275,000

-

กว้าง 5 ม. ยาว 420 ม. หนา 0.15 ม. 1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

-

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.หนา 0.15 ม. 2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

-

จ้านวน 1 แห่ง

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

-

ประชาชนพึง ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
พอใจร้อยละ 80 การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.
ยกกระบัตร

พืนที่ 20 ไร่

2,800,000

2,800,000

2,800,000

2,800,000

-

ประชาชน ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
พอใจร้อยละ 80 การเกษตรเพียงพอ

อบต.
ยกกระบัตร

ปากคลองกว้าง 2 ม. ยาว
1,500 ม. ก้นคลองกว้าง 0.60
ม. ลึกเฉลีย่ 1.50 เมตร

1,050,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

-

ประชาชนพึง ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
พอใจร้อยละ 80 การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.
ยกกระบัตร

189 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม

- เชื่อมต้าบลวังหมันต้าบลแม่พริก ที่สะดวก
- จากหน้าโรงเรียนถึงซอยทุ่งนา
- สายบ้านแพะ
- ซอยแม่น้าวังบ้านนายเกาะ หมู่ที่ 4
- ซอยทุ่งนา - ถนนด้า
- ปากซอยบ้านนายเกาะ-ปากซอย
แม่น้าวัง1
ขุดลอกอ่างเก็บน้าสองแควเหนือ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
190
หมู่ที่ 6
การเกษตรอย่างเพียงพอ
191

ขุดสระเก็บน้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
3 เด่นยาว
การเกษตรเพียงพอ

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
192 ก่อสร้างคลองส่งน้า ห้วยโป่ง หมู่ที่ 7
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม.หนา 0.15 ม. 4,000,000
กว้าง 3.5 ม. ยาว 1,300 ม.หนา
0.15 ม.

ประชาชนพึง
ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่
พอใจร้อยละ
สะดวก
80

อบต.
ยกกระบัตร
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(ผลผลิตของโครงการ)

193

ก่อสร้างโรงสูบน้าด้วยพลังไฟฟ้า
หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนมีน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

194

ก่อสร้างถนนลูกรังถนน กรป.กลาง
หมู่ที่ 9

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กว้าง 4 เมตร ยาว 7,000
ที่สะดวก
เมตร หนา 0.30 เมตร

195

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 4
- สายหลัก พร้อมรางระบายน้า
- จากหน้าวัด ถึงซอยทุ่งนา
- จากหน้าบ้าน ถึงซอยทุ่งนา
- บริเวณซอยทุ่งนา
พร้อมรางระบายน้ารูปตัวยู
- สายเลียบแม่น้าวังฝัง่ ตะวันตก
- ซอยหางหนู

จ้านวน 1 แห่ง

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
กว้าง 4 ม.ยาว 1,200 ม. หนา
ที่สะดวก
0.15 ม.
กว้าง 5 ม.ยาว 500 ม. หนา
0.15 ม.
กว้าง 5 ม.ยาว 1,000 ม. หนา
0.15 ม.
กว้าง 4 ม.ยาว 1,800 ม. หนา
0.15 ม.
กว้าง6ม.ท่อกว้าง0.40 ม. ยาว
2,905 ม.
กว้าง 4 ม.ยาว 500 ม. หนา
0.15ม.
กว้าง 4 ม.ยาว 300 ม. หนา
0.15ม.

196 ก่อสร้างผนังป้องกันตลิง่ หมู่ที่ 5
บริเวณห้วยแม่ระวาน
- สวนนางนุ่น - สวนนายอินทร์

- หน้าบ้านนายอุเทนบริเวณแม่น้าวัง เพื่อป้องกันน้ากัดเซาะริมตลิง่ และ
ป้องกันน้าท่วม
- จากบ้านนายสมยศถึง รร.ชุมชนฯ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

-

ประชาชนพึง ประชาชนมีน้าเพื่อการอุปโภค
พอใจร้อยละ 80 บริโภค

อบต.
ยกกระบัตร

2,800,000

2,800,000

2,800,000

2,800,000

-

ประชาชน ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่
พอใจร้อยละ 80 สะดวก

อบต.
ยกกระบัตร

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก

อบต.
ยกกระบัตร

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

-

1,250,000

1,250,000

1,250,000

1,250,000

-

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

-

2,800,000

2,800,000

2,800,000

2,800,000

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

600,000

600,000

600,000

600,000

-

ประชาชน
พอใจร้อยละ
80

อบต.
ยกกระบัตร

ป้องกันน้ากัดเซาะริมตลิ่งและน้าท่วมใด้

ระยะทาง 1,500 เมตร

37,500,000

37,500,000

37,500,000

37,500,000

-

ระยะทาง 4,000 เมตร

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

-

ระยะทาง 1,300 เมตร

38,000,000

38,000,000

38,000,000

38,000,000

-

- จากบ้านนายสว่างหลอมทอง ถึง
ที่นางนุ่น

ระยะทาง 500 เมตร

12,500,000

12,500,000

12,500,000

12,500,000

-

- ห้วยแม่ระวาน - เชื่อมต้าบลแม่พริก
(หน้าบ้านนายอุเทนเป็นต้นไป)

ระยะทาง 4,000 เมตร

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

-

ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ 80
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แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ก่อสร้างคลองส่งน้าดาดคอนกรีต ม.11

197

- จากไร่นายจุม่ ตาใจ ถึงหนอง
ยาว พร้อมวางท่อระบายน้า

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรเพียงพอ

- สายกลางบ้าน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่
198 เหล็กเชื่อมระหว่าง 2 ต้าบล ต้าบล
สะดวกรวดเร็วขึน
ย่านรีเชื่อมต่อกับต้าบลเกาะตะเภา
199 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าชุมชน
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
(ที่เลียงสัตว์ ป่าบ่อค้าสาธารณะ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ประโยชน์) ม.4
200 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วยแห้ง

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กว้าง 2 ม. ลึก 1 ม. ก้น
คลองกว้าง 0.80 ม. ยาว
3,500 ม.
กว้าง 2 ม. ลึก 1 ม. ก้น
คลองกว้าง 0.80 ม. ยาว
1,200 ม.

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

1 แห่ง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

1แห่ง

31,382,000

31,382,000

31,382,000

31,382,000

-

ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
ประชาชนพึง การเกษตรเพียงพอ
พอใจร้อยละ
80

ประชาชนพึง
ประชาชนมีการคมนาคมที่
พอใจร้อยละ
สะดวกรวดเร็วขึน
80
ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ
80
ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ
80
ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ
80
ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ
80

อบต.
ยกกระบัตร

อบต.ย่านรี

ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.ย่านรี

ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.ย่านรี

ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.ย่านรี

ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.ย่านรี

1 แห่ง

8,000,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000

-

1 แห่ง

8,670,000

8,670,000

8,670,000

8,670,000

-

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

1 แห่ง

4,389,900

4,389,900

4,389,900

4,389,900

-

โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านโดยด้าเนินการก่อสร้างถังน้า เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
203
ใสเพิ่มจ้านวน 2 ถัง พร้อมเปลีย่ น การเกษตรอย่างเพียงพอ
ระบบท่อส่งน้า ม.5

1 แห่ง

2,025,000

2,025,000

2,025,000

2,025,000

-

ประชาชนพึง
ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
พอใจร้อยละ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
80

อบต.ย่านรี

-

ประชาชนพึง
ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
พอใจร้อยละ
การเกษตรอย่างเพียงพอ
80

อบต.ย่านรี

โครงการก่อสร้างระบบประปา
201 หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
พร้อมเปลีย่ นระบบท่อส่งน้า ม.1
โครงการก่อสร้างระบบประปา
202 หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่
พร้อมเปลีย่ นระบบท่อส่งน้า ม.2

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่ง
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
204 น้าดาดคอนกรีต สถานีสูบน้าด้วย
การเกษตรอย่างเพียงพอ
พลังงานไฟฟ้าบ้านป่ายางตก ม.1

1 แห่ง

7,044,601

7,044,601

7,044,601

7,044,601
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2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

โครงการขยายท่อส่งน้าเพื่อ
205 การเกษตร (ห้วยปู่ตา) ท่อ PVC
6 นิว ม.1

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

1 แห่ง

330,400

330,400

330,400

330,400

-

โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วย
ไฟฟ้าพร้อมคลองส่งน้า ม.3

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

1 แห่ง

35,000,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000

-

เพื่อช่วยให้ประชาชนใน หมู่ที่
1,2,7 ต.สามเงา มีเส้นทางในการ
สัญจรไปมาอย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

ท้าการบ้ารุงและรักษาทาง โดย
ท้าการฉาบผิวลาดยางสเลอรีซิล
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา
0.04 เมตร ยาว 5,000 เมตร

2,500,000

-

-

-

-

950,000

-

-

-

-

182,000

182,000

182,000

182,000

-

1,627,000

-

-

-

-

5,000,000

-

-

-

-

206

โครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ ในการบ้ารุงและรักษา
207 ทางโดยท้าการฉาบผิวลาดยางสเลอ
ริซีลสายบ้านท่าปุย-บ้านป่ายางใต้
ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
เพื่อช่วยให้ประชาชนใน ต.สามเงา ขนาดกว้าง 7.00 เมตร หนา
208 ลูกรัง (หลังที่ท้าการพรรค
มีเส้นทางในการสัญจรไปมาอย่าง 0.30 เมตร ยาว 1,650 เมตร
ประชาธิปัตย์) หมู่ที่ 3
สะดวกและปลอดภัย
ตามแบบที่ อบต. ก้าหนด
209 โครงการปรับผิวจราจร ขยายถนนดิน - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ขนาดความกว้าง ๕ เมตร
ด้วยเครือ่ งจักรสายบ้านจ่อคี ถึงบ้านห้วในการใช้
ยโป่ง เส้นทางสัญจร
ความยาว ๗,๐๐๐ เมตร
(อบต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด
210 ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมหมู่บ้านหมู่ที่ ๒เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ขนาดความกว้าง ๓ เมตร
บ้านตีนธาตุ - หมู่ที่ ๗ บ้านดอยเป็ก ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร ความยาว ๑๙,๔๑๐ เมตร
211 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ขนาดความกว้าง ๔ เมตร
ต.แม่จะเรา ถึงบ้านหนองผักแว่น ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร ระยะทาง ๒ กิโลเมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ
80
ประชาชนพึง
พอใจร้อยละ
80
บ้ารุงและ
รักษาทางโดย
ท้าการฉาบผิว
ลาดยางสเลอ
ริซีลสายบ้าน
ท่าปุย-บ้านป่า
ยางใต้ ต.สาม
เงา อ.สามเงา
จ.ตาก

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.ย่านรี

ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.ย่านรี

ประชาชนใน หมู่ที่ 1,2,7 ต.
สามเงา มีเส้นทางในการสัญจร อบต.สามเงา
ไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย

ประชาชนใน ต.สามเงา มี
ซ่อมแซมถนน
เส้นทางในการสัญจรไปมาอย่าง อบต.สามเงา
ลูกรัง
สะดวกและปลอดภัย
ถนน 1 เส้น ประชาชนได้รับความสะดวกในการ อบต.แม่ตื่น
ใช้เส้นทางสัญจร
ถนนคสล. ประชาชน เกิดความสะดวก
อบต.พระธาตุ
จ้านวน ๑ เส้น ในการใช้เส้นทาง และการขนถ่าย
พืชผลทางเกษตรสะดวกมากขึน
ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความสะดวกในการทต.ทุ่งหลวง
จ้านวน ๑ เส้น ใช้เส้นทางสัญจร
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แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

212 โครงการก่อสร้างถนน โดยลงลูกรังบดอัเพืด่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ถนน 1 เส้น ลงลูกรัง
ระหว่างเส้นทางสายหน้าส้านักงาน ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร บดอัด
สาธารณสุข อ.แม่ระมาด ถึงแยก
ทางหลวงชนบท กม. ๑.๐๐๐ ม.๒
ต.แม่ระมาด
213 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนนลาดยาง

300,000

-

-

-

-

ถนน
ประชาชนได้รับความสะดวกในการอบต.แม่ระมาด
จ้านวน ๑ เส้น ใช้เส้นทางสัญจร

12,000,000

-

-

-

-

หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองหลวง ถึง
บ้านป่าไม้ห้า ต.แม่ระมาด
214 โครงการก่อสร้างสะพาน

ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความสะดวกในการอบต.ขะเนจือ
จ้านวน ๑ เส้น ใช้เส้นทางสัญจร

3,000,000

-

-

-

-

ความกว้างเฉลีย่ ๕ เมตร
ความยาว ๑๖,๐๐๐ เมตร
ถนน 1 เส้น ลงลูกรัง
บดอัด

960,000

960,000

960,000

960,000

-

500,000

-

-

-

สะพาน ประชาชนได้รับความสะดวก
ทต.แม่จะเรา
จ้านวน ๑ แห่ง และปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
สัญจร
ถนน
ประชาชนได้รับความสะดวกในการ อบต.แม่ตื่น
จ้านวน 1 เส้น ใช้เส้นทางสัญจร
ถนน
ประชาชนได้รับความสะดวกในการอบต.แม่ระมาด
จ้านวน ๑ เส้น ใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดความกว้าง ๔ เมตร
ระยะทาง ๒ กิโลเมตร

5,000,000

-

-

-

-

ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความสะดวกในการทต.ทุ่งหลวง
จ้านวน ๑ เส้น ใช้เส้นทางสัญจร

กว้างเฉลีย่ ๕ เมตร
ความยาว ๓,๐๐๐ เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.
ความกว้าง ๓ เมตร
ความยาว ๔,๒๐๐ เมตร

180,000

180,000

180,000

180,000

-

-

1,441,800

-

-

-

ถนน
จ้านวน 1 เส้น
ถนนลาดยาง
จ้านวน ๑ เส้น

-

-

12,000,000

-

-

ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร

ระยะ ๔ กิโลเมตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก หมู่ที่ ๓ ต้าบลแม่จะเรา
ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร

215 โครงการลงหินคลุกบดอัดแน่น
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
สายบ้านกองคอง - บ้านโบเก่
ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร
216 ก่อสร้างถนนโดยลงลูกรังบดอัด ระหว่าเพืง ่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
เส้นทางสายบ้านป่าไม้ห้า หมู่ที่ ๖ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร
ต.แม่ระมาด ถึงบ้านหนองหลวง
หมู่ที่ ๑๓ ต.ขะเนจือ อ.แม่ระมาด
217 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
หมู่ที่ ๒ บ้านแม่จะเราสองแคว ถึง ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร
หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยนกแล ต.พระธาตุ
218 โครงการลงหินคลุกบดอัดแน่น
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
สายบ้านหนองลวง - ห้วยพระเจ้า ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร
219 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
บ้านห้วยป่าต้าง ถึง ส้านักสงฆ์ห้วยสลุงในการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
220 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เชื่อม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
บ้านสันป่าตึง ม.๗ ต.แม่ระมาด ถึง ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ อบต.แม่ตื่น
ใช้เส้นทางสัญจร
ประชาชนได้รับความสะดวกในการอบต.พระธาตุ
ใช้เส้นทางสัญจร

ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความสะดวกในการอบต.แม่ระมาด
จ้านวน ๑ เส้น ใช้เส้นทางสัญจร

บ้านใหม่ ม.๙ ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

221 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๘ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านห้วยสลุง - หมู่ ๕ บ้านสันป่าไร่ ปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจร ความกว้าง ๓ เมตร
ความยาว ๔,๙๒๐ เมตร
222 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
บ้านแม่จะเราสองแคว ม.๓ ถึงบ้านต้นตึปลอดภั
ง ยในการใช้เส้นทางสัญจร
สองต้น หมู่ ๓ ต้าบลพระธาตุ
223 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจร
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านแม่อุสุ
และคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย
เชื่อมต่อ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

โครงการไถปรับดินระหว่าง หมู่ที่
๑๐

บ้านเล้อเป้าวาคี ต้าบลแม่ต้าน
กับหมู่ที่ ๙ บ้านคะเนจือทะ
ต้าบลแม่อุสุ
225 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแม่หิดคี หมู่ที่ ๘
ต้าบลท่าสองยาง ถึง หมู่ที่ ๗
บ้านห้วยมะโหนก ต้าบลแม่สอง
226 โครงการไถปรับดินระหว่างหมู่ที่๘

บ้านอู่หู่ ต้าบลแม่ต้าน กับหมู่ที่ ๒
บ้านแม่หละไทย ต.แม่หละ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-

-

1,945,500

-

-

ถนน
ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
จ้านวน 1 เส้น ใช้เส้นทางสัญจร

-

-

-

2,000,000

-

ถนนลาดยาง ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
จ้านวน ๑ เส้น ใช้เส้นทางสัญจร

2,500,000

-

-

-

-

ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่สอง
ความพึงพอใจ

บ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ ๑ ต้าบลแม่สอง

224

ตัวชี้วัด
(KPI)

สัญจรที่สะดวก

ร้อยละ80
เพื่อให้ราษฎรมีถนนดินใข้ในการ
สัญจร
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร
ได้รับ
ความสะดวกและรวดเร็ว

ไถปรับดินระหว่าง หมู่ที่ ๑๐

บ้านเล้อเป้าวาคี ต้าบลแม่ต้าน
กับหมู่ที่ ๙ บ้านคะเนจือทะ
ต้าบลแม่อุสุ ระยะทาง ๑๕ กม.
เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจร
และคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย

เพื่อให้ราษฎรมีถนนดินใข้ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร ได้รับ
ความสะดวกและรวดเร็ว

4,500,000

-

-

-

-

จ้านวนพืนที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ

อบต.แม่ต้าน

ไถปรับดิน ความสะดวก รวดเร็ว และมี
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

มากยิ่งขึน
ประชาชนมีถนนในการคมนาคม
อบต.
สัญจรที่สะดวก
ท่าสองยาง

2,000,000

-

-

-

-

ขนาดของ
ถนน
ความพึงพอใจ
ร้อยละ80

ไถปรับดินระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร 3,000,000

-

-

-

-

ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่ต้าน
ความพึงพอใจ
ร้อยละ80

สัญจรที่สะดวก
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227

228

229

230

231

โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ราษฎรมีถนนดินใข้ในการ
โครงการไถปรับดินระหว่าง หมู่ที่ ๑๐ สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร ได้รับ
บ้านเล้อเป้าวาคี ต้าบลแม่ต้าน
ความสะดวกและรวดเร็ว
กับหมู่ที่ ๙ บ้านคะเนจือทะ
ต้าบลแม่อุสุ
เพื่อให้ราษฎรมีถนนดินใข้ในการ
สัญจร
โครงการไถปรับถนนดินเชื่อมระหว่าง
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร
ได้รับ
หมู่ ๓ บ้านแม่ต้อคี หมู่ ๔
ความสะดวกและรวดเร็ว
บ้านแบรอทะ หมู่ ๑๐
บ้านพะบอเรโค๊ะ ต. แม่ต้าน –
หมู่ ๖ บ้านขุนห้วยแม่หละ หมู่ ๗
บ้านขุนห้วยนกกก หมู่ ๑๑
บ้านแม่หละโพคี หมู่ ๑๒
บ้านแม่หละคี ต.แม่หละ
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า
โครงการก่อสร้างประปาภูเขา
และล้าเลียงน้ามายังสระน้า
และให้สามารถมีแหล่งน้า
สาธารณะ
ส้าหรับท้าการเกษตร
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้าดิบ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า
ของเทศบาลต้าบลแม่ต้านและ
และให้สามารถมีแหล่งน้า
ระบบต่อเชื่อมประปาภูเขา
ส้าหรับท้าการเกษตร
องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ต้าน
เพื่อให้ราษฎรมีถนนดินใข้ในการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร ได้รับ
เสริมเหล็ก บ้านซอแขระกา
ความสะดวกและรวดเร็ว
ต้าบลแม่วะหลวง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒
บ้านวะแมะคี ต้าบลท่าสองยาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

ไถปรับดินระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร 4,500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ขนาดของ
ถนน
ความพึงพอใจ
ร้อยละ80

ไถปรับถนนดินเชื่อมระหว่าง

6,000,000

-

-

-

-

หมู่ ๓ บ้านแม่ต้อคี หมู่ ๔
บ้านแบรอทะ หมู่ ๑๐
บ้านพะบอเรโค๊ะ ต. แม่ต้าน –
หมู่ ๖ บ้านขุนห้วยแม่หละ หมู่ ๗
บ้านขุนห้วยนกกก หมู่ ๑๑
บ้านแม่หละโพคี หมู่ ๑๒
บ้านแม่หละคี ต.แม่หละ

ขนาดของ
ถนน
ความพึงพอใจ
ร้อยละ80

2,000,000

-

-

-

-

8,500,000

-

-

-

-

2,000,000

-

-

-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่อุสุ
สัญจรที่สะดวก

ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่ต้าน
สัญจรที่สะดวก

จ้านวน แห่ง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า
และให้สามารถมีแหล่งน้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
จ้านวน แห่ง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า
และให้สามารถมีแหล่งน้า
ส้าหรับท้าการเกษตร

อบต.แม่วะ
หลวง
ทต.
แม่ต้าน

ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่วะ
ความพึงพอใจ
ร้อยละ80

สัญจรที่สะดวก

หลวง
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ที่

โครงการ

โครงการซ่อม/สร้าง แอลฟัสต์
232
คอนกรีต
แยกทางหลวง สาย ๑๐๕ ถึง หมู่ที่ ๑

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ราษฎรมีถนนดินใข้ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร ได้รับ
ความสะดวกและรวดเร็ว

2561
(บาท)
17,769,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

เพื่อให้ราษฎรมีถนนดินใข้ในการ
233 โครงการซ่อม/สร้าง แอลฟัสต์คอนกรีตสัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร ได้รับ
แยกแม่หละยาง ถึง บ้านแม่ออกผารู
ความสะดวกและรวดเร็ว
หมู่ที่ ๓
เพื่อให้ราษฎรมีถนนดินใข้ในการ
234 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร ได้รับ
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านกามาผาโด้ ความสะดวกและรวดเร็ว
ถึงกลุม่ บ้าน ทีหนึเด

9,567,000

-

-

-

-

-

-

-

-

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

-

สัญจรที่สะดวก

สัญจรที่สะดวก

ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่หละ
ความพึงพอใจ
ร้อยละ80

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร ถนนลาดยาง ระยะทาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่หละ
ความพึงพอใจ
ร้อยละ80

3,550,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่หละ
ความพึงพอใจ
ร้อยละ80

บ้านแม่หละไทย

235 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

สัญจรที่สะดวก

จ้านวน 1 เส้น ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร

อบต.ช่อง
แคบ

เข้าสถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้าพุร้อน ไปมาได้อย่างสะดวก
บ้านห้วยแล้ง(บ่อใหญ่)
236 โครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ค้าขาย

ขนาดความกว้าง ๗ เมตร
ความยาว 1,2๐๐ เมตร
อาคารร้านค้าชุมชน

2,300,000

1,000,000

500,000

3,800,000

-

จ้านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสถานที่ค้าขาย

ทต.ต้าบลพบพระ

237 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4
ต.พบพระ - ม.11 ต.ช่องแคบ

ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

1,900,000

1,900,000

1,900,000

1,900,000

-

จ้านวน 1 เส้น ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก

อบต.พบพระ

1,950,000

1,950,000

1,950,000

1,950,000

-

จ้านวน 1 เส้น

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา

ไปมาได้อย่างสะดวก

ระยะทางขนาดความกว้าง ๔ เมตร

ความยาว 5,๐๐๐ เมตร
หนา ๒๐ เซนติเมตร
238 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร

บ้านเก้ารวมไทยถึงบ่อลูกรังเขาแก้ว ไปมา
ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ

ถนนลาดยาง ระยะทาง ขนาด
ความกว้าง ๗ เมตร ความยาว
๑๐,๐๐๐ เมตร

ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
ไปมา
ได้อย่างสะดวก

อบต.รวมไทย

325

แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

239 โครงการก่อสร้างระบบน้าประปา
ผิวดินขนาดใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่ออุปโภคบริโภค

240 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้านใหม่

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร ถนนลาดยาง ระยะทาง

ยอดคีรี บ้านชิบาโบ ต้าบลคีรีราษฎร์ ไปมา
ไปบ้านสามยอดดอย ต้าบลช่องแคบ
อ้าเภอพบพระ
241 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

ถึงบ้านชิบาโบ ต้าบลคีรีราษฎณ์

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า

ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9
เพื่ออุปโภคบริโภค
บ้านใหม่คีรีราษฎร์ ต้าบลคีรีราษฎร์
243 โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่มากประชาชนมีแหล่งน้า

หมู่ที่ 6 บ้านป่าคาใหม่ ต้าบลคีรีราษฎร์
เพื่ออุปโภคบริโภค

10,000,000

10,000,000

10,000,000

2565
(บาท)

-

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

-

จ้านวน 1 เส้น

4,200,000

4,200,000

4,200,000

4,200,000

-

จ้านวน 1 แห่ง เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า

4,200,000

4,200,000

4,200,000

4,200,000

-

บ้านแม่ละเมา อ้าเภอพบพระ
ถึงบ้านผาผึง อ้าเภอวังเจ้า

อบต.วาเล่ย์
อบต.คีรี
ราษฎร์

อบต.คีรี
ราษฎร์

อบต.คีรี
ราษฎร์

จ้านวน 1 แห่ง เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า

อบต.คีรี
ราษฎร์

เพื่ออุปโภคบริโภค
2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

-

บ้านห้วยไผ่ ต้าบลคีรีราษฎร์
245 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
ไปมา
ได้อย่างสะดวก

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

เพื่ออุปโภคบริโภค

หมู่ที่ 6 บ้านใหม่คีรีราษฎร์

244 โครงการสร้างฝายเก็บน้า หมู่ที่ 12 ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ฝายเก็บน้า หมู่ที่ 12

จ้านวน 1 แห่ง ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่ออุปโภคบริโภค
ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
จ้านวน 1 เส้น
ไปมา
ได้อย่างสะดวก

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่คีรีราษฎร์
ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

-

ระยะทาง ขนาดความกว้าง
๔ เมตร ความยาว ๔,๐๐๐
เมตร
หนา ๒๐ เซนติเมตร
ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,000,000

ขนาดความกว้าง ๗ เมตร
ความยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

เพื่อการเกษตร จากบ้านใหม่ยอดคีรี ไปมา

242 โครงการก่อสร้างประปาผิวดิน

ระบบประปาผิวดิขนาดใหญ่

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จ้านวน 1 แห่ง เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า

อบต.คีรี
ราษฎร์

เพื่ออุปโภคบริโภค
ก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง
60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร ขนาดความกว้าง ๗ เมตร
ความยาว ๒๐,๐๐๐ เมตร
ไปมาได้อย่างสะดวก

-

จ้านวน 1 เส้น ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร

อบต.คีรี
ราษฎร์

ไปมาได้อย่างสะดวก
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ที่

246 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร ถนนลาดยาง ระยะทาง

สายสามยอดดอยต.ช่องแคบ - น้าตก ไปมาได้อย่างสะดวก
ป่าหวาย ต.คีรีราษฎร์
247 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

บ้านสามยอดดอย-บ้านเจดีโค๊ะ
ต.มหาวัน อ.แม่สอด
248 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร

ไปมาได้อย่างสะดวก
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร

251 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

-

-

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

-

ก่อสร้างถนนลาดยาง

ถนนสายบ้านใหม่ป่าคา
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ป่าคา
เชื่อมต่อกับต้าบลโมโกร
สะพานเหล็กที่ได้มาตรฐาน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จ้านวน 1 เส้น ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
อบต.ช่อง
แคบ

ไปมาได้อย่างสะดวก

ก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
ขนาดความกว้าง ๗ เมตร
ความยาว 3,๐๐๐ เมตร

ระยะทาง ขนาดความกว้าง ๗
เมตร ความยาว 3,๐๐๐ เมตร
ถนนสายสันลมจอย หมู่ที่ 1
บ้านแม่กลองเชื่อมต่อ
กับต้าบลแม่จัน
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก สะพานเหล็กที่ได้มาตรฐาน
ในการสัญจร
เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ขนาดความกว้าง ๗ เมตร
ความยาว ๑๐,๐๐๐ เมตร

บ้านสามยอดดอย-บ้านใหม่ดินแดง ไปมาได้อย่างสะดวก
ต.คีรีราษฎร์
249 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้การคมนาคม สะดวกและ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปลอดภัยมากขึน
250 โครงสร้างก่อสร้างสะพานเหล็ก
หมู่ 3 บ้านกิว่ ห้าง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จ้านวน 1 เส้น ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก
จ้านวน 1 เส้น ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร

อบต.ช่อง
แคบ

อบต.ช่องแคบ

ไปมาได้อย่างสะดวก
2,750,000

2,750,000

2,750,000

2,750,000

-

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

-

1,400,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

-

1,300,000

1,300,000

1,300,000

1,300,000

-

252 โครงการก่อสร้างสะพานเหล็ก
หมู่ 3 บ้านป่าพลู

เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจร
ที่สะดวกและรวดเร็ว

253 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง
สะดวกยิ่งขึน

ถนนสายบ้านแพะจิตรเจริญ
2,750,000
หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลวง เชื่อมต่อกับ
ต้าบลแม่จัน

2,750,000

2,750,000

2,750,000

-

254 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายเลีย่ งเมืองหมู่ 3 - หมู่ 6
255 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

เพื่อให้ประชาชนได้รับการสัญจร
ที่สะดวกและรวดเร็ว
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง
สะดวกยิ่งขึน

ถนน คสล.ที่ได้มาตรฐาน

7,400,000

7,400,000

7,400,000

7,400,000

-

ถนนสายแม่กลองรีสอร์ท
หมู่ที่ 4 บ้านแม่กลอง
เชื่อมต่อกับต้าบลโมโกร

1,265,600

1,265,600

1,265,600

1,265,600

-

ถนนกว้าง 5 ม.
ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม.
สะพานเหล็ก
กว้าง 3 ม.
ยาว 60 ม.
ถนนกว้าง 5 ม.
ยาว 500 ม.
หนา 0.15 ม.
สะพานเหล็ก
กว้าง 3 ม.
ยาว 60 ม.
ถนนกว้าง 5 ม.
ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม.
ถนน คสล.
กว้าง 4 ม.
ถนนกว้าง 5 ม.
ยาว 452 ม.
หนา 0.15 ม.

การคมนาคม สะดวกและปลอดภัย ทต.แม่กลอง
มากขึน
ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวก
และรวดเร็ว

อบต.อุ้มผาง

การคมนาคม สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน

ทต.แม่กลอง

ประชาชนได้รับการสัญจร
ที่สะดวกและรวดเร็ว

อบต.อุ้มผาง

การคมนาคม สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน

ทต.แม่กลอง

ประชาชนมีการสัญจรที่
สะดวกและรวดเร็ว
การคมนาคม สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน

อบต.อุ้มผาง
ทต.แม่กลอง
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แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

256 ก่อสร้างถนนคอนกรีตจาก หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน ถนน คสล. ยาว 7,000 เมตร

บ้านสันดินแดงถึง หมู่ที่ 6 บ้านปูน
ต.เกาะตะเภา
โครงการทาสีตีเส้นและเลน
257
จักรยานยนต์

การคมนาคมได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว
เพื่อให้เกิดความปลอดภ้ยในการ
สัญจร

(บริเวณถนนพหลโยธินสายเก่า

2561
(บาท)
7,000,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

กว้าง 5 เมตร
ระยะทางประมาณ 3.5
กิโลเมตร

1,000,000

-

-

-

-

ไปมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ถนนจ้านวน

ประชาชนได้รับความสะดวก

อบต.ท้องฟ้า

1 สาย

รวดเร็วในการสัญจรไปมา

1. คุณภาพ

1. สภาพถนนได้รับการพัฒนา ทต.บ้านตาก

ของถนนเป็นไป ให้ได้มาตรฐานให้ได้มาตรฐาน

หมู่ที่ 13 ต้าบลตากออกเชื่อมต่อ
ถึงองค์การบริหารส่วนต้าบลตาก
ออก)

ตามมาตราฐาน

2.การสัญจรของประชาชน

2. ประชาชน

มีความปลอดภัยมากยิ่งขึน

มีความพึงพอใจ

258 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่หมู่ที่ 7 เพื่อให้ราษฏรใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
ต.ทุ่งกระเชาะเชื่อมหมู่ที่ 9 ต.ท้องฟ้า

ยิ่งขึน

ถนน คสล. กว้าง 4 ม.

2,502,400

-

-

-

-

ยาว 1,360 ม.หนา 0.15 ม.

ถนนยาว

ประชาชนมีความสะดวก

920 ม.

ในการสัญจรไปมา

ทต. ทุ่งกระเชาะ

ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉลีย่ 0.50

เมตร หรือรวมพืนที่ คสล.
ทังหมดไม่น้อยกว่า 5,440 ตร.ม

พิกัดโครงการจุดเริม่ ต้น
N.17.02858 E098.98728
จุดสินสุด N17.03257
E098.98257
259 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1
บ้านหนอกชะลาบ ต้าบลสมอโคน
อ้าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ถึง หมู่ที่ 5

บ้านวังม่วง ต้าบลไม้งาม
อ้าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

เพื่อให้ประชาชนในต้าบลมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8,300,000
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

-

-

-

-

ร้อยละ 80
พอใจในการ
สัญจร

ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.สมอโคน

กว้าง 6 เมตร ยาว 3,600 เมตร

รวดเร็วและปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนืที่ไม่
น้อยกว่า 21,600 ตารางเมตร
พร้อมไหล่ทาง 0-0.50 เมตร
(ตามแบบแปลน อบต.สมอโคน)

ในการคมนาคม

328

แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

260 โครงการก่อสร้างถนน คสล./ ลาดยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตเชื่อมต้าบล
ทุ่งกระเชาะ หมู่ที่ 3 บ้านหนองงิว

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างพืนที่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ต้าบลในการสัญจรไปมา

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร

2561
(บาท)
1,900,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

1 สาย

มีถนนเชื่อมต่อระหว่างสองต้าบล

อบต.ตากตก

ท้าให้สะดวกในการสัญจรไปมา

ถึงต้าบลทุ่งกระเชาะ
261 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพถนน

ผลผลิต

3,000,000

-

-

-

-

- ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง
หมู่ที่ 3 ต้าบลเกาะตะเภาเชื่อม
ให้ได้มาตรฐาน
ต้าบลทุ่งกระเชาะและต้าบลตากตก 2. เพื่อส่งเสริมการสัญจรของของ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
เกษตรกรได้รับความสะดวกเพิ่มขึน ยาว 5,000 เมตร
ประชาชนเกษตรกรทังสามต้าบลได้รับ
- ระยะทางก่อสร้างปีละ
ความสะดวกเพิ่มขึน
1,250 เมตร

3. เพื่อส่งเสริมการขนส่งพืชผล

232 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 9 ต.ท้องฟ้า ถึง หมู่ที่ 7
ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
263 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9

ต.ทุ่งกระเชาะ เชื่อมหมู่ที่ 1
ต.เกาะตะเภา และหมู่ที่ 6 ต. ตาก
ตก
อ.บ้านตาก จ.ตาก

- ประชาชนและเกษตรกร
ทังสามต้าบลประมาณ 450
ครัวเรือนใช้ประโยชน์

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้

ถนน คสล. ยาว 5,440 เมตร

ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

เพื่อให้ราษฏรใช้สัญจรไปมา

ถนน คสล. ผิวกว้าง 4 เมตร

ได้สะดวกยิ่งขึน

หนา 0.15 เมตร ยาว 5,860
เมตร

อบต.เกาะตะเภา

แบบรูปและ ให้ได้มาตรฐาน
2.การสัญจรของประชาชน
ก้าหนด เกษตรกรทังสามต้าบลมีความ
2. คุณภาพของ สะดวกเพิ่มมากขึน
รายการที่ อบจ.

ถนนเป็นไปตาม 3. การขนส่งพืชผลทางการเกษตร

เป้าหมาย

ทางการเกษตร

1. เป็นไปตาม 1. สภาพถนนได้รับการพัฒนา

มาตรฐาน

-

-

2,502,400

2,502,400

-

-

-

-

-

-

ของเกษตรกรมีความสะดวก
เพิ่มขึน

1 สาย

ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา

ถนนยาว

ประชาชนมีความสะดวก

5,860 เมตร

ในการสัญจรไปมา

ถนน จ้านวน

อบต.ท้องฟ้า

ทต.ทุ่งกระเชาะ

ไหล่ทางกว้างเฉลีย่ 0.50 เมตร
พิกัดโครงการ N.17.03075
E 099.01780
จุดสินสุด N17.04830
E099.05650
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แบบ ผ.02/1

โครงการ

ที่

264 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในต้าบลมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,300,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.สมอโคน

เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 7 บ้านน้าดิบ

พอใจใน

รวดเร็วและปลอดภัย

ต้าบลสมอโคน อ้าเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก ถึง หมู่ที่ 2 บ้าน
โป่งแดง
ต้าบลโป่งแดง อ้าเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก

การสัญจร

ในการคมนาคม

1 สาย

มีถนนเชื่อมต่อระหว่างสองต้าบล

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,240
เมตร หนา 0.15 เมตร
265 โครงการก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง

เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง

แอสฟัสท์ติก แอสฟัสท์ติกคอนกรีต พืนที่ต้าบลในการสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

-

1,900,000

-

-

-

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร

อบต.ตากตก

ท้าให้สะดวกในการสัญจรไปมา

เชื่อมต้าบลระหว่างหมู่ที่ 1
บ.หนองชะลาบ ต้าบลตากตก ถึง
หมู่ที่ 1 ต้าบลหนองบัวเหนือ
อ้าเภอเมืองตาก
266 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 5 ต้าบลเกาะตะเภา

เชื่อมหมู่ที่ 4 ต้าบลท้องฟ้า

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพถนนให้ได้
มาตรฐาน
2. เพื่อส่งเสริมการสัญจรของ
ประชาชน
เกษตรกรทัง 3 ต้าบลได้รับความ

ผลผลิต
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

3. ส่งเสริมการขนส่งพืชผลทางการ

ยาว 5,000 เมตร
-ระยะทางก่อสร้างปีละ
1,250 ม.
เป้าหมาย

เกษตรของเกษตรกรได้รับความสะดวก

- ประชาชนและเกษตรกรทังสาม

เพิ่มขึน

ต้าบล ประมาณ 300 ครัวเรือน
ได้ใช้ประโยชน์

สะดวกเพิ่มขึน

-

3,125,000

3,125,000

3,125,000

-

1.เป็นไปตาม 1. สภาพถนนได้รับการพัฒนา

อบต.เกาะ
ตะเภา

แบบรูปและ ให้ได้มาตรฐาน
รายการที่ อบจ. 2.การสัญจรของประชาชน
ก้าหนด

เกษตรกรทังสามต้าบลมีความ

2. คุณภาพของ สะดวกเพิ่มมากขึน
ถนนเป็นไปตาม 3. การขนส่งพืชผลทางการเกษตร

มาตรฐาน

ของเกษตรกรมีความสะดวกเพิ่มขึน
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แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

267 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ท้ายบ้านยางโองน้า หมู่ที่ 4 ถึง

บ้านวังหวาย ต.วังหมัน

268 โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมา
สะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ท้ายบ้านหมู่ที่ 4 บ้านยางโองน้า

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

26,554,000

-

ต.แม่สลิดถึงบ้านวังหวาย

สายบ้านวังไม้สาน หมู่ที่ 9
(ไร่เกษตรยุทธ จินาติ ถึง
ถนนพหลโยธินใต้บริษัทสตาร์
แกรนิต)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 80 1. การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
ของประชาชน 2. ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
อบต.แม่สลิด

2. เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าออก ต.วังหมัน กว้าง 6 เมตร

มีความพึงพอใจ ออกสูต่ ลาด

สูต่ ลาด

ถนนยาว
9,000 เมตร
ถนนได้รับ การสัญจรไปมาที่สะดวกสบาย อบต.ตากออก
การปรับปรุง
และรวดเร็วของประชาชน
จ้านวน 1 สาย

ยาว 9,000 เมตร

เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก สบาย ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
และรวดเร็วของประชาชน
เสริมเหล็ก สายหลังตลอดสาย
ตังแต่บ้านนางเทือง มิ่งเมือง

-

2,200,000

-

-

-

ถึงบ้านนายยนต์ แก้วสี ระยะทาง
269 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประมาณ 1,000 เมตร
เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวก สบาย โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
และรวดเร็วของประชาชน
สายบ้านวังไม้สาน หมู่ที่ 9
(ไร่เกษตรยุทธ จินาติ ถึงถนน

1,000 เมตร
-

9,900,000

-

-

-

พหลโยธินใต้บริษัทสตาร์แกรนิต)

ถนนได้รับการ การสัญจรไปมาที่สะดวกสบาย อบต.ตากออก
เสริมไหล่
และรวดเร็วของประชาชน
จ้านวน 1 สาย
530 เมตร

ขนาดกว้าง 4.50 เมตร
ยาว 4,300 เมตร (สายกลางนา)

270 โครงการปรับปรุงและขยายถนน

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพถนนให้ได้
คอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตรฐาน
บริเวณถนนทางเข้าอ้าเภอบ้านตาก 2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ปรับปรุงและขยายถนนคอนกรีต

-

-

2,000,000

-

-

เสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร

1.คุณภาพของ 1.สภาพถนนได้รับการพัฒนา ทต.บ้านตาก
ถนนนเป็นไป ให้ได้มาตรฐาน
ตามมาตรฐาน 2.การสัญจรไปมาของประชาชน

ด้านทิศใต้ หมู่ที่ 13 ต้าบลตากออก ในการสัญจรไปมาของประชาชน

ยาว 1,000 เมตร

2.ความพึงพอ

ถึงศูนย์ อปพร. (ดอยอึ่งอ่าง) ม.4
ต.ตากออก (เชื่อมต่ออบต.ตากออก)
1. เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมา
(คอสะพานคอนกรีตคลองยายเอือย) สะดวก
บ้านสันกลาง ต้าบลแม่สลิดถึง
2. เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้า
บ้านวังหวายต้าบลวังหมัน
ออกสูต่ ลาด

271 โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก

มีความปลอดภัย

ใจของ
ท้ายบ้านหมู่ที่ 4 บ้าน ยางโองน้า

ต้าบลแม่สลิดถึงบ้านวังหวาย
ต.สามเงา กว้าง 6 เมตร
ยาว 100 เมตร

-

-

293,560

-

-

ประชาชน
ถนนยาว 1.การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
100 เมตร 2. ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า
ออกสูต่ ลาด

อบต.แม่สลิด
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272 โครงการก่อสร้างถนนเคอนกรีต

เสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 8
บ้านสระทอง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนในต้าบลมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

2,300,000

-

2565
(บาท)
-

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
1,230.00 เมตร หนา 0.15

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80

ประชาชนได้รับความสะดวก

อบต.สมอโคน

พอใจในการ
สัญจร

รวดเร็วและปลอดภัยในการ
คมนาคม

ถนน 1 สาย

มีถนนเชื่อมต่อระหว่างสองต้าบล

เมตร หรือมีพืนที่รวมไม่น้อยกว่า
6,150 ตร.ม. พร้อมลูกรังไหล่ทาง

273 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง
ข้าง อบต.ตากตก ไปสระหนองน้า พืนที่ต้าบลในการสัญจรไปมา
สาธารณะถึงถนนทุ่งกระเชาะ
เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง
274 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พืนที่
เข้าห้วยดินสอพอง หมู่ที่ 11 เชื่อมต่อ
ต้าบลในการสัญจรไปมา

0-0.50 เมตร (ตามแบบแปลน
อบต.สมอโคน)
ถนน คสล.ยาว 1,000 เมตร

-

-

2,500,000

-

-

อบต.ตากตก

ท้าให้สะดวกในการสัญจรไปมา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

-

-

-

7,500,000

-

ถนน 1 สาย

มีถนนเชื่อมต่อระหว่างสองต้าบล

อบต.ตากตก

ท้าให้สะดวกในการสัญจรไปมา

กว้าง 5 เมตร ยาว 3,800 เมตร

ระหว่างถนนดงยาง-ถนนทุ่งกระเชาะ

275 ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านเด่น

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส้าหรับใช้ใน ถนนลาดยางยาว 2,250 เมตร

หมู่ที่ 9 ต้าบลท้องฟ้า ไปบ้านแพะ การคมนาคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
หมู่ที่ 7 เทศบาลต้าบลทุ่งกระเชาะ
276 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ตังแต่
เพื่อความสะดวกสบายและ
บริษัทสตาร์แกรนิต ถึงลานพืชผม
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่แม่บอน
277 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านวังเจ้า
ต้าบลวังหิน

-

-

-

10,000,000

-

จ้านวน 1 สาย

กว้าง 6 เมตร
ขยายไฟฟ้า ตังแต่บริษัทสตาร์

อบต.ท้องฟ้า

รวดเร็วในการสัญจรไปมา
-

-

4,000,000

-

-

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัยพ์สิน แกรนิต ถึงลานพืชผลหมู่ที่ 12
บ้านใหม่แม่บอน ต้าบลตากออก
ระยะทาง 4,000 เมตร
- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ก่อสร้างถนน คสล.
ที่สะดวกสบาย มีความปลอดภัย
ขนาดกว้าง 5.00 ม.
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ยาว 2,400 ม.

ประชาชนได้รับความสะดวก

1 สาย

ประชาชนมีความปลอดภัย

ระยะทาง

ในชีวิตและทรัพย์สิน

อบต.ตากออก

500 เมตร
-

5,088,000

5,088,000

5,088,000

-

ความยาวของ - ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม อบต.วังหิน
ถนนที่ได้ ที่สะดวกสบาย มีความปลอดภัย
มาตรฐาน ในชีวิตและทรัพย์สิน
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หรือพืนที่ไม่น้อยกว่า
1,200 ตร.ม.
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
0.50 ม.
(ตามแบบ อบต.วังหินก้าหนด)
278 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
- เพื่ออ้านวยความสะดวกและความ
ก่อสร้างถนน คสล.
สายหมู่ที่ 4,5,6 ต.ป่ามะม่วง
ปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนน
กว้าง 5.00 ม.
เชื่อม หมู่ที่ 3 ต.แม่ท้อ
ยาว 3,000 ม.
อ.เมืองตาก จ.ตาก
จนกว่าจะสินสุดโครงการ
279 โครงการปรับปรุงถนน ลาดยาง
- เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน
ปรับปรุงถนนลาดยาง
หมู่ที่ 7 บ้านเนินมะคึก
การสัญจรและคมนาคม
สายหน้า รร.ลานมะคร้อ แยกบุ่งมะกอก
กว้าง 6 ม. ยาว 4,000 ม.
280 โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้า - เพื่อก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้า
ช่วงที่ 1 งานก่อสร้าง
และถนนคลองพ่อต่วน
และถนนคลองพ่อต่วนเพื่อเป็นการ
ปรับปรุงท่อระบายน้า
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน น้าท่วมขัง และถนนคลองพ่อต่วน
กม.0+099.61- กม.
0+251.04 ระยะทาง
151.43 ม.
ช่วงที่ 2
กม.0+251.04- กม.
0+401.40 ระยะทาง
151.76 ม.
ช่วงที่ 3
กม.0+000.00- กม.
0+099.61 ระยะทาง
100.86 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

-

15,000,000 15,000,000 15,000,000

-

ด้าเนินการ - มีความสะดวกปลอดภัยในการ
อบต.
ได้มาตรฐาน ใช้รถใช้ถนน
ป่ามะม่วง
งานช่าง

-

4,000,000

4,000,000

4,000,000

-

ความยาวของ - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.น้ารึม
ถนนที่ได้ สัญจรที่สะดวกและปลอดภัยขึน
มาตรฐาน

-

7,338,000

7,338,000

7,338,000

-

-

7,353,900

7,353,900

7,353,900

-

ก่อสร้าง - แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
ปรับปรุง อย่างยั่งยืน
ท่อระบายน้า
และถนน
คลองพ่อต่วน
ลดปัญหา
น้าท่วมขัง
ร้อยละ 80

-

4,887,470

4,887,470

4,887,470

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

เทศบาล
เมืองตาก
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281 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
Cape Seal หมู่ที่ 8 บ้านน้าดิบควง
ถึงแยก 1009 หมู่ที่ 3
บ้านหนองนกปีกกา ถึง
บ้านยางโองนอก ต้าบลแม่สลิด

วัตถุประสงค์

- เพื่อการสัญจรไปมาระหว่าต้าบล
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนได้
ขนส่งสินค้าการเกษตรมีความสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึน

282 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
เสริมเหล็ก สายเด่นยาว หมู่ที่ 3
ที่สะดวกและปลอดภัย
บ้านคลองห้วยทราย ต.หนองบัวใต้
อ.เมืองตาก จ.ตาก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ช่วงที่ 4
กม.0+000.00- กม.
0+198.60 ระยะทาง
198.6 ม.
ช่วงที่ 5 งานก่อสร้าง
ประตูระบายน้า G1
จ้านวน 1 แห่ง
ประตูระบายน้า G2
จ้านวน 1 แห่ง
ก่อสร้างถนน
ลาดยางกว้าง 6 ม.
ยาว 4,000 ม.
ไม่มีไหล่ทางถนน
สายบ้านน้าดิบควง
หมู่ที่ 8 ถึงแยก
สาย 1009 บ้าน
หนองนกปีกกา
ถึงบ้านยางโอง
ต.แม่สลิด
อ.บ้านตาก จ.ตาก
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00ม.
ยาว 2,800 ม.
หนา 0.15 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-

5,980,000

5,980,000

5,980,000

-

-

2,844,700

2,844,700

2,844,700

-

-

3,366,300

3,366,300

3,366,300

-

-

20,000,000 20,000,000 20,000,000

-

ร้อยละของ - การสัญจรไปมาระหว่างต้าบล อบต.โป่งแดง
อุบัติเหตุ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ลดลง
และปลอดภัย
จ้านวน
พาหนะที่
สัญจรไปมา
บนถนน
เพิ่มมากขึน

-

5,482,000

-

ความยาว
ของถนน

5,482,000

5,482,000

- การคมนาคมมีความสะดวก
และปลอดภัย

ทต.
หนองบัวใต้
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283 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
- เพื่อปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน
บ้านวังประจบ ถึง บ้านลานห้วยเดื่อ ใช้ในการสัญจรของประชาชน
ต้าบลโป่งแดง (อ่างห้วยคลองไคร้)
หมู่ที่ 1

284 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9

จาก ถ.1175 - บ.แพะ ม.7
ต. ทุ่งกระเชาะ
285 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่
หมู่ที่ 7 ต้าบลทุ่งกระเชาะเชื่อม
หมู่ที่ 9 ต้าบลท้องฟ้า

286 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9
ต้าบลทุ่งกระเชาะ เชื่อมหมู่ที่ 1
ต้าบลเกาะตะเภา และหมู่ที่ 6
ต้าบลตากตก

- เพื่อให้ประชาชนให้เส้นทาง

คมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
- เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางในการ

คมนาคมได้สะดวกยิ่งขัน

- เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางในการ

คมนาคมได้สะดวกยิ่งขัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 5.00 ม.
ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม.
พร้อมไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 ม.
หรือพืนที่ไม่น้อยกว่า
5,000 ม.
ถนน คสล.ยาว 1,250 ม.

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,077,000

2,077,000

2565
(บาท)

2,077,000

-

10,000,000 10,000,000 10,000,000

-

กว้าง 5 ม. หนา 0.10 ม.
ถนน คสล. กว้าง 4 ม.
ยาว 1,360 ม.หนา 0.15 ม.
ไหล่ทางลงลูกรังกว้างเฉลีย่
0.50 ม. หรือรวมพืนที่ คสล.
ทังหมดไม่น้อยกว่า 5,440 ตร.ม.
พิกัด โครงการจุดเริม่ ต้น
N.1702858
E098.98728 จุดสินสุด
N17.03257E098.98257
ถนน คสล. ผิวกว้าง 4 ม.
หนา 0.15 ม.ยาว 5,860 ม.
ไหล่ทางกว้างเฉลีย่ 0.50 ม.
พิกัดโครงการจุดเริม่ ต้น
N.17.03075
E099.01780 E099.05650
จุดสินสุดโครงการ N.17.04830

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละหรือ - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.
จ้านวน สัญจรที่สะดวก
วังประจบ
ครัวเรือน
ประชาชน
ที่มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึน
ถนนจ้านวน - ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม อบต.ท้องฟ้า

1 สาย

ที่สะดวกและรวดเร็ว

-

2,502,400

2,502,400

2,502,400

-

ถนนยาว
920 ม.

- ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมา

ทต.
ทุ่งกระเชาะ

-

9,844,000

9,844,000

9,844,000

-

ถนนยาว - ประชาชนมีความสะดวก
5,860 ม. ในการสัญจรไปมา

ทต.
ทุ่งกระเชาะ
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287 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 - เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนส้าหรับ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 เมตร

สมอโคนเรียบแม่น้าปิง ต้าบลสมอโคนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก ยาว 1,970 ม. หนา 0.15 ม.
อ้าเภอบ้านตาก ถึง หมู่ที่ 5 บ้านวังม่วง
หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า
ต้าบลไม้งาม (บริเวณท่าทรายมิ่งมงคล)
9,850 ตร.ม.
อ้าเภอเมืองตาก
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
288 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2
ถนน คสล. ยาว 1,000 ม.
บ้านหินโค้ว ต้าบลตากตก เชื่อมต่อ รวดเร็วและปลอดภัยในการใช้ถนน
ถนนสายดงยางทุ่งกระเชาะ
2. เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง
พืนที่ต้าบลในการสัญจรไปมา
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สะดวก
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตเชื่อม
รวดเร็วและปลอดภัยในการใช้ถนน
กว้าง 5 ม. หนา 0.50 ม.
ต้าบลทุ่งกระเชาะ หมู่ที่ 3
2. เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง
ยาว 2,000 ม.
บ้านหนองงิว ถึง ต้าบลทุ่งกระเชาะ พืนที่ต้าบลในการสัญจรไปมา

289 โครงการก่อสร้างถนน/ลาดยาง

290 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพถนนให้ได้

ผลผลิต -ก่อสร้างถนนถนนผิว

ลาดยาง หมู่ที่ 3 ต้าบลเกาะตะเภา มาตรฐาน
เชื่อมต้าบลทุ่งกระเชาะและ
2. เพื่อส่งเสริมการสัญจรของ
ต้าบลตากตก
ประชาชน,เกษตรกรทัง 3 ต้าบล

จราจรลาดยาง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. ยาว 5,000 ม.
-ระยะทางก่อสร้างปีละ 1,250 ม.
เป้าหมาย ประชาชนและ
ได้รับความสะดวกเพิ่มขึน
เกษตรกร
3. เพื่อส่งเสริมการขนส่งพืชผลทาง ทัง 3 ต้าบล ประมาณ 450

การเกษตรของเกษตรกร
ได้รับความสะดวกเพิ่มขึน

ครัวเรือนใช้ประโยชน์

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,790,000

3,790,000

3,790,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ความพึงพอใจ ประชาชนได้มีถนนส้าหรับใช้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
อบต.สมอโคน

ร้อยละ 80 ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก
ของผูใ้ ช้เส้นทาง

-

1,900,000

1,900,000

1,900,000

-

ถนน คสล. ยาว 1. ประชาชนได้รับความสะดวก

อบต.ตากตก

1,000 ม. และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
2. มีถนนเชื่อมต่อระหว่าง
สองต้าบลท้าให้สะดวกในการ
สัญจร
-

1,900,000

1,900,000

1,900,000

-

มีถนนสัญจร 1. ประชาชนได้รับความสะดวก อบต.ตากตก
ไปมาจ้านวน และปลอดภัยในการสัญจรไปมา
1 แห่ง
2. มีถนนเชือ่ มต่อระหว่าง
สองต้าบลท้าให้สะดวกในการ
สัญจร

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

-

1. เป็นไปตาม 1. สภาพถนนได้รับการพัฒนาให้
แบบรูปและ ได้มาตรฐาน
รายการที่ อบจ. 2. การสัญจรของประชาชน
ก้าหนด
เกษตรกรทัง 3 ต้าบล มีความ

อบต.
เกาะตะเภา

2. คุณภาพของ สะดวกเพิ่มขึน
ถนนเป็นไปตาม 3. การขนส่งพืชผลทางการ
มาตรฐาน
เกษตรของเกษตรกรมีความ
สะดวกเพิ่มขึน
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1. เพื่อพัฒนาคุณภาพถนนให้ได้

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต้าบลเกาะตะเภา มาตรฐาน
เชื่อมหมู่ที่ 4 ต้าบลท้องฟ้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผลผลิต -ก่อสร้างถนนถนนผิว

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,125,000

3,125,000

3,125,000

2565
(บาท)
-

จราจรลาดยาง ขนาดผิวจราจร

กว้าง 5.00 ม. ยาว 5,000 ม.
-ระยะทางก่อสร้างปีละ 1,250 ม.
เป้าหมาย ประชาชนและ
ได้รับความสะดวกเพิ่มขึน
เกษตรกร
3. เพื่อส่งเสริมการขนส่งพืชผลทาง ทัง 3 ต้าบล ประมาณ 450

เสริมเหล็กท้ายบ้านยางโองน้า

ท้ายบ้านหมู่ 4 บ้านยางโองน้า

2. เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้า

ต.แม่สลิด ถึง บ้านวังหวาย

หมู่ที่ 4 - บ้านวังหวาย ต้าบลวังหมัน ออกสูต่ ลาด
293 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

1. เพื่อการสัญจรไปมาที่

-

4,817,900

4,817,900

4,817,900

-

1. เพื่อการสัญจรไปมาที่สะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านปากร้องห้วยจีปลอดภัย
หมู่ที่ 1 บ้านปากร้องห้วยจี
2.เพื่อเป็นเส้นทางในการขนส่งพิชผล ต้าบลตากออก เชื่อมต่อหมู่ที่ 6
ทางการเกษตรออกสูท่ ้องตลาด
ต้าบลสมอโคน อ้าเภอบ้านตาก
3. เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง จังหวัดตาก
หมู่บ้าน,ต้าบล,ส่วนราชการ

ถนนเป็นไปตาม 3. การขนส่งพืชผลทางการ
มาตรฐาน
เกษตรของเกษตรกรมีความ
สะดวกเพิ่มขึน
1
.การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก
ถนน คสล.

อบต.แม่สลิด

ออกสูต่ ลาด
-

2,984,100

2,984,100

2,984,100

-

เขตติดต่อเทศบาลต้าบลบ้านตาก
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2 (บริเวณบ้าน สะดวกสบาย ปลอดภัย
ปากร้องห้วยจี)
2.เพื่อเป็นเส้นทางในการขนส่งพิชผล หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 1
ทางการเกษตรออกสูท่ ้องตลาด
บ้านปากร้องห้วยจีจนถึงเขตติดต่อ
3. เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง อบต.สมอโคน กว้าง 4.00 ม.
หมู่บ้าน,ต้าบล,ส่วนราชการ
ยาว 1,261 ม. หนา 0.51 ม.

294 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เกาะตะเภา

จ้านวน 1 สาย 2. ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า

ต.วังหมัน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

อบต.

2. คุณภาพของ สะดวกเพิ่มขึน

ได้รับความสะดวกเพิ่มขึน
292 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

ได้มาตรฐาน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

รายการที่ อบจ. 2. การสัญจรของประชาชน
ก้าหนด
เกษตรกรทัง 3 ต้าบล มีความ

ครัวเรือนใช้ประโยชน์

1. เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

1. เป็นไปตาม 1. สภาพถนนได้รับการพัฒนาให้
แบบรูปและ

2. เพื่อส่งเสริมการสัญจรของ
ประชาชน,เกษตรกรทัง 3 ต้าบล

การเกษตรของเกษตรกร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ถนนได้รับการ - ประชาชนได้รับความสะดวก

อบต.ตากออก

ปรับปรุง และปลอดภัยในการใช้ถนน
จ้านวน 1 สาย
1,261 ม.

-

1,712,000

1,712,000

1,712,000

-

มีถนน คสล. - ประชาชนได้รับความสะดวก

อบต.ตากออก

เพิ่มจ้านวน และปลอดภัยในการใช้ถนน
1 สาย
ยาว 840 ม.
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295 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
- เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
กว้าง 5.00 ม. ยาว 85.00 ม.
ได้สะดวก ลดการเกิดอุบัติเหตุ
หนา 0.15 ม. หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า บนท้องถนน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้านวน 1 แห่ง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
950,000

950,000

950,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

มีถนนในการ - ประชาชนได้ใช้ถนนในการ
สัญจรไปมา คมนาคมสะดวกปลอดภัย
จ้านวน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ทต.บ้านตาก

14 แห่ง

425 ตร.ม พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
คสล. ขนาดกว้าง 2.40 ม. สูง 2.00 ม.

ยาว 10.00 ม. จ้านวน 3 ช่อง
(บริเวณม.2 – 3 ต.ตากออก
อ.บ้านตาก จังหวัดตาก)
โครงการติดตังโคมไฟฟ้า
- เพื่อเพิ่มแสงสว่างและความ
296
ประติมากรรม
ปลอดภัย
(บริเวณสะพานข้ามแม่น้าปิงและ ในการสัญจรบนท้องถนน
สะพานข้ามห้วยตาก อ้าเภอบ้านตาก

กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร

-

2,700,000

2,700,000

2,700,000

-

ติดตังโคมไฟฟ้า - ประชาชนได้รับความปลอดภัย ทต.บ้านตาก
จ้านวน 1 แห่ง ในการใช้รถใช้ถนนลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน

จังหวัดตาก)
โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 (ขุดแหล่งน้าดิบใหม่)
เหนือบ้านผาแต้ม ล้าห้วยทู่พร้อม
ระบบสูบน้า
298 โครงก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2
บ้านแม่จะเราสองแคว ถึง หมู่ที่ 1
บ้านห้วยนกแล ต.พระธาตุ
297

- เพื่อให้ประชาชนมีน้าเพื่ออุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างโรงสูบน้าพร้อมระบบ

-

800,000

800,000

800,000

-

ขยายเขตประปา

โรงสูบน้า

- ประชาชนมีน้าอุปโภคและ

อบต.ท้องฟ้า

พร้อมระบบ บริโภคอย่างเพียงพอ
ประปา

- เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย ในการใช้เส้น
ทางสันจร

กว้าง 3 เมตร
ยาว 19,410 เมตร

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

-

299 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
บ้านหนองหลวง - บ้านห้วยน้าเย็น สะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร
ยาว 10,000 เมตร

-

5,900,000

5,900,000

5,900,000

-

จ้านวนพืนที่
ของถนนที่ได้
รับการก่อสร้าง
ปรับปรุง
จ้านวน 1 เส้น
ถนน คสล.
จ้านวน 1 เส้น

- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทางสัญจร

ทต.ทุ่งหลวง

- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

อบต.แม่ตื่น
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

300 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านป่าไร่
- เพื่อเชื่อมทางระหว่าง อบต.
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร
หมู่ 2 ต.ขะเนจีอ ถึงแยกทางหลวง แม่ระมาด กับ อบต.ขะเนจือ เพื่อความ
หนา 0.15 เมตร

301

302

303

304

สาย 1175(กม 0-506)

ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

แม่ระมาด - บ้านตาก หมู่ที่ 4

ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางและลด

ต. แม่ระมาด อ.แม่ระมาด
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึนได้
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลง - เพื่อให้ประชาชนได้รับ
หินคลุกพร้อมทังอัดบดแน่นสาย
ความสะดวกในการสัญจร
บ้านหนองหลวง ถึงบ้านห้วยมะพร้าว
โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลง - เพื่อให้ประชาชนได้รับ
หินคลุกพร้อมทังอัดบดแน่นสาย
ความสะดวกในการสัญจร
บ้านจ่อคี - บ้านห้วยโป่ง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
หมูที่ 8 บ้านห้วยสลุง - หมู่ที่ 5
ในการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
บ้านสันป่าไร่
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
- เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้น
หมู่ที่ 13 บ้านหนองหลวง ถึง
ทางคมนาคมที่สะดวกและ
บ้านป่าไม้ห้า ต้าบลแม่ระมาด
ปลอดภัย

305 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบ้าน
สันป่าตึง หมู่ 7 ต.แม่ระมาด ถึง
บ้านใหม่ หมู่ 9 ต.แม่จะเรา

- เพื่อเชื่อมทางระหว่าง อบต.
แม่ระมาด กับ ทต.ทุ่งหลวง
เพิ่มความสะดวกในการขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรช่วยลด
ระยะเวลาในการเดินทางและ
ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึนได้

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
492,000

492,000

492,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ถนน คสล. - ประชาชนทัง 2 ต้าบล
อบต.แม่ระมาด
จ้านวน 1 เส้น ได้รับสะดวกในการ ขนส่งพืชผล

พืนที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม

ทางการเกษตรช่วยลดระยะเวลา

พร้อมไหล่ทางข้างละ

ในการเดินทางและลดอุบัติเหตุ

0-0.50 เมตร
กว้าง 5 เมตร
ยาว 10,000 เมตร

-

600,000

600,000

600,000

-

กว้าง 5 เมตร
ยาว 10,000 เมตร

-

600,000

600,000

600,000

-

กว้าง 3 เมตร
ยาว 4,200 เมตร
จ้านวน 1 สาย
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ระยะทาง 4 กิโลเมตร
พิกัดเริม่ ต้น 47Q
E0445717 N 1882868
สินสุด 47Q
E0447308 N 1879506
กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 270 เมตร
หนา 0.15 เมตร
พืนที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม
พร้อมไหล่ทางข้างละ
0-0.50 เมตร

-

1,441,800

1,441,800

1,441,800

-

-

12,000,000 12,000,000 12,000,000

-

-

492,000

492,000

492,000

-

จ้านวนถนนที่ได้
รับการปรับปรุง
จ้านวน 1 เส้น
จ้านวน
ในการสัญจร

- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

อบต.แม่ตื่น

- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร

อบต.แม่ตื่น

ถนน คสล. - การขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรอบต.พระธาตุ
จ้านวน 1 เส้น สะดวกขึน และติดต่อระหว่าง
หมู่บ้าน
ถนน คสล. - ประชาชนได้ใช้เส้นทาง
อบต.ขะเนจือ
จ้านวน 1 เส้น คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยยิ่งขึน

ถนน คสล. - ประชาชนทัง 2 ต้าบล ได้รับ อบต.แม่ระมาด
จ้านวน 1 เส้น ความสะดวกในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรช่วยลดระยะเวลา
ในการเดินทาง และลดอุบัติเหตุ
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แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

306 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
- เพื่อความปลอดภัยและสะดวก
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรึต ขนาด ในการใช้เส้นทางคมนาคม
ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว
300 เมตร ความหนา 0.05 เมตร
307 โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่ระมาด
ล้าห้วยขะเนจือ ล้าห้วยนกแล

308 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์/
คอนกรีต
309 ก่อสร้างถนนโดยลงลูกรังบดอัด
ระหว่างเส้นทางสายบ้านป่าไม้ 5
หมู่ 6 ต.แม่ระมาด ถึง บ้าน
หนองหลวง หมู่ 13 ต.ขะเนจือ

- เพื่อลดปัญหาการเกิด
น้าท่วมในช่วงฤดูฝน
- เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้าในฤดูแล้ง
- เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร ไป-มา

- เพื่อเชื่อมทางระหว่าง อบต.
แม่ระมาด กับ อบต.ขะเนจือ
เพื่อความในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรช่วยลดระยะ
เวลาในการเดินทางและลด
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึนได้
310 ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง - เพื่อเชื่อมทางระหว่าง อบต.
บ้านสันป่าตึง หมู่ 7 ต.แม่ระมาด แม่ระมาด กับ ทต.ทุ่งหลวง
ถึงบ้านใหม่ หมู่ 9 ต.แม่จะเรา
เพื่อความในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรช่วยลดระยะ
เวลาในการเดินทางและลด
อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึนได้
311 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
บ้านห้วยป่าต้าง - ส้านักสงฆ์
ในการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร
ห้วยสลุง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ปรับปรุงผิวจราจร
ระยะทาง 300 แมตร
จ้านวน 1 เส้น

-

750,000

750,000

750,000

-

ขุดลอกล้าห้วย
- ล้าห้วยแม่ระมาด
- ล้าห้วยนกแล
- ล้าห้วยขะเนจือ
เขตเทศบาลต้าบลแม่จะเรา

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

-

6,000,000

6,000,000

6,000,000

-

กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,700 เมตร

-

500,000

500,000

500,000

-

กว้าง 6 เมตร
ยาว 6,000 เมตร

-

12,000,000 12,000,000 12,000,000

-

ถนนลาดยาง - ประชาชนทัง 2 ต้าบล ได้รับ อบต.แม่ระมาด
จ้านวน 1 เส้น ความสะดวกในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรช่วยลดระยะเวลา
ในการเดินทาง และลดอุบัติเหตุ

กว้าง 3 เมตร
ยาว 4,200 เมตร
จ้านวน 1 สาย

-

1,441,800

-

ถนน คสล. - การขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรอบต.พระธาตุ
จ้านวน 1 เส้น สะดวกขึน และติดต่อระหว่าง
หมู่บ้าน
340

1,441,800

1,441,800

จ้านวนพืนที่ - ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคม กองช่าง
ของถนนที่ได้ ที่สะดวกปลอดภัยยิ่งขึน
ทต.แม่ระมาด
รับการก่อสร้าง
ปรับปรุง
จ้านวน 1 เส้น
จ้านวนล้าห้วย - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน ทต.แม่ระมาด
ที่ได้รับการ
ขุดลอก
จ้านวนถนนที่ - ได้รับความสะดวกปลอดภัย ทต.แม่จะเรา
ด้าเนินการ ในการสัญจร ไป-มา
ก่อสร้าง
ถนนลูกรังบดอัด - ประชาชนทัง 2 ต้าบล ได้รับ อบต.แม่ระมาด
จ้านวน 1 เส้น ความสะดวกในการขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรช่วยลดระยะเวลา
ในการเดินทาง และลดอุบัติเหตุ

แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

312 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.๙ บ.แกระโก (เกร๊ะคี)
ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง
จ.ตาก
313 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านแม่อุสุ เชื่อมต่อ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

4,500,000

4,500,000

2565
(บาท)

- ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
- เพื่อให้ราษฎรใช้สะพานในการ
สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร จ้านวน 1 แห่ง
ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก
ปลอดภัย และรวดเร็วขึน
เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจร - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
และคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร

-

-

-

-

2,500,000

2,500,000

-

เพื่อให้ราษฎรมีถนนดินใช้ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร
ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว

-

-

4,500,000

4,500,000

-

บ้านเล้อเป้าวาคี ต้าบลแม่ต้าน
กับหมู่ที่ ๙ บ้านคะเนจือทะ
ต้าบลแม่อุสุ
315 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านแม่หิดคี หมู่ที่ ๘
ต้าบลท่าสองยาง ถึง หมู่ที่ ๗
บ้านห้วยมะโหนก ต้าบลแม่สอง
316 โครงการไถปรับดินระหว่างหมู่ที่๘
บ้านอู่หู่ ต้าบลแม่ต้าน กับหมู่ที่ ๒
บ้านแม่หละไทย ต.แม่หละ
317 โครงการไถปรับดินระหว่าง หมู่ที่ ๑๐
บ้านเล้อเป้าวาคี ต้าบลแม่ต้าน
กับหมู่ที่ ๙ บ้านคะเนจือทะ
ต้าบลแม่อุสุ

- ไถปรับดินระหว่าง หมู่ที่ ๑๐

- เพื่อให้ราษฎรมีถนนดินใช้ในการ - ไถปรับดินระยะทาง
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการ
๑๐ กิโลเมตร
เกษตร
ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
- เพื่อให้ราษฎรมีถนนดินใช้ในการ - ไถปรับดินระยะทาง
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
๑๕ กิโลเมตร
ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว

- มีสะพานที่มั่งคง แข็งแรง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
อบต.แม่วะหลวง

ในการใช้งาน

บ้านเล้อเป้าวาคี ต้าบลแม่ต้าน

กับหมู่ที่ ๙ บ้านคะเนจือทะ
ต้าบลแม่อุสุ ระยะทาง ๑๕ กม.
- เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
สัญจรและคมนาคมที่สะดวก
กว้าง 4 เมตร ยาว 960 เมตร
และปลอดภัย

จ้านวนแห่ง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย

บ้านเชียงแก้ว หมู่ที่ ๑ ต้าบลแม่สอง

314 โครงการไถปรับดินระหว่าง หมู่ที่ ๑๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ขนาดของถนน - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่สอง
ความพึงพอใจ สัญจรที่สะดวก
ร้อยละ80
จ้านวนพืนที่ - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ
อบต.แม่ต้าน
ไถปรับดิน ความสะดวก รวดเร็ว และมี
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

-

-

2,000,000

2,000,000

-

-

-

3,000,000

3,000,000

-

มากยิ่งขึน
- ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.
สัญจรที่สะดวก
ท่าสองยาง

ขนาดของ
ถนน
ความพึงพอใจ
ร้อยละ80
ขนาดของถนน - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่ต้าน
ความพึงพอใจ สัญจรที่สะดวก

-

-

4,500,000

4,500,000

-

ร้อยละ80
ขนาดของ - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่อุสุ
ถนน
สัญจรที่สะดวก
ความพึงพอใจ
ร้อยละ80

341

แบบ ผ.02/1

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

318 โครงการไถปรับถนนดินเชื่อมระหว่าง - เพื่อให้ราษฎรมีถนนดินใช้ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
หมู่ ๓ บ้านแม่ต้อคี หมู่ ๔
บ้านแบรอทะ หมู่ ๑๐
ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
บ้านพะบอเรโค๊ะ ต. แม่ต้าน –
หมู่ ๖ บ้านขุนห้วยแม่หละ หมู่ ๗
บ้านขุนห้วยนกกก หมู่ ๑๑
บ้านแม่หละโพคี หมู่ ๑๒
บ้านแม่หละคี ต.แม่หละ
319 โครงการก่อสร้างประปาภูเขา
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า
และล้าเลียงน้ามายังสระน้า
และให้สามารถมีแหล่งน้า
สาธารณะ
ส้าหรับท้าการเกษตร
320 โครงการปรับปรุงระบบสูบน้าดิบ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า
ของเทศบาลต้าบลแม่ต้านและ
และให้สามารถมีแหล่งน้า
ระบบต่อเชื่อมประปาภูเขา
ส้าหรับท้าการเกษตร
องค์การบริหารส่วนต้าบลแม่ต้าน
321 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ราษฎรมีถนนดินใช้ในการ
สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
เสริมเหล็ก บ้านซอแขระกา
ต้าบลแม่วะหลวง เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒ ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
บ้านวะแมะคี ต้าบลท่าสองยาง
322 โครงการซ่อม/สร้าง แอลฟัสต์คอนกรีต เพื่อให้ราษฎรมีถนนดินใช้ในการ
แยกทางหลวง สาย ๑๐๕ ถึง หมู่ที่ ๑

สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร

บ้านแม่หละไทย
ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
323 โครงการซ่อม/สร้าง แอลฟัสต์คอนกรีตเพื่อให้ราษฎรมีถนนดินใช้ในการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-

6,000,000

6,000,000

-

ขนาดของ - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่ต้าน
ถนน
สัญจรที่สะดวก
ความพึงพอใจ
ร้อยละ80

-

-

2,000,000

2,000,000

-

ระบบสูบน้าดิบและระบบต่อเชื่อม
ประปาภูเขา ระยะทาง 20 กม.

-

-

8,500,000

8,500,000

-

จ้านวน แห่ง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า
และให้สามารถมีแหล่งน้า
ส้าหรับท้าการเกษตร
จ้านวน แห่ง แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า
และให้สามารถมีแหล่งน้า
ส้าหรับท้าการเกษตร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 960 เมตร

-

-

2,000,000

2,000,000

-

ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่วะ
ความพึงพอใจ
สัญจรที่สะดวก
หลวง
ร้อยละ80

ซ่อม/สร้าง แอสฟัลต์คอนกรีต
ระยะทาง 10 กม.

-

-

17,769,000 17,769,000

-

-

-

9,567,000

9,567,000

-

ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่หละ
ความพึงพอใจ
สัญจรที่สะดวก
ร้อยละ80
ขนาดของถนน ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่หละ
ความพึงพอใจ
สัญจรที่สะดวก

-

-

3,550,000

3,550,000

สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร

หมู่ที่ ๓

ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีถนนดินใช้ในการ

ซ่อม/สร้าง แอสฟัลต์คอนกรีต

สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร
ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

-

แยกแม่หละยาง ถึง บ้านแม่ออกผารู

เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านกามาผาโด้
ถึงกลุม่ บ้าน ทีหนึเด

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ไถปรับถนนดินเชื่อมระหว่าง
หมู่ ๓ บ้านแม่ต้อคี หมู่ ๔
บ้านแบรอทะ หมู่ ๑๐
บ้านพะบอเรโค๊ะ ต. แม่ต้าน หมู่ ๖ บ้านขุนห้วยแม่หละ หมู่ ๗
บ้านขุนห้วยนกกก หมู่ ๑๑
บ้านแม่หละโพคี หมู่ ๑๒
บ้านแม่หละคี ต.แม่หละ
ก่อสร้างประปาภูเขาและระบบ
ล้าเลียงน้า ระยะทาง 4 กิโลเมตร

ซ่อม/สร้าง แอสฟัลต์คอนกรีต
ระยะทาง 5 กม.

324 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ระยะทาง 2 กม.

ร้อยละ80
ขนาดของถนน
ความพึงพอใจ
ร้อยละ80

ประชาชนมีถนนในการคมนาคม

อบต.แม่วะ
หลวง
ทต.
แม่ต้าน

อบต.แม่หละ

สัญจรที่สะดวก
342
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325 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา - เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้า
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย

การเกษตร ประชาชนสัญจรไป-มา

บ้านทรัพย์เจริญเชื่อมบ้านผากะเจ้อ สะดวก มีความมั่นคงปลอดภัย
ต.วาเล่ย์ ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
326 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา - เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้า
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย
การเกษตร ประชาชนสัญจรไป-มา
บ้านผ่านศึกพัฒนาเชื่อม
สะดวก มีความมั่นคงปลอดภัย
บ้านเก้ารวมไทย อ.พบพระ จ.ตาก
327 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กชุมชนที่ 1 หมู่ที่ 1
ต้าบลพบพระ
328 ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชัน 12
ห้องเรียน

329 ก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน

- เพื่อการคมนาคมที่สะดวก

- เพื่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

- เพื่อมีสถานที่กระจายสินค้า
ของกลุม่ อาชีพต่าง ๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9,156,315

9,156,315

9,156,315

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทาง

- ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า
การเกษตร ประชาชนสัญจรไปมา

อบต.วาเลย์

คอนกรีต สายบ้านทรัพย์เจริญ
เชื่อมบ้านผากะเจ้อ ต.วาเล่ย์ ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
ระยะทาง ๖ × ๒,๙๐๐ เมตร
ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายบ้านผ่านศึกพัฒนา
เชื่อมบ้านเก้ารวมไทย อ.พบพระ
จ.ตาก ระยะทาง
๖ × ๔,๕๙๐ เมตร
ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่ออ้านวยความสะดวก
ต่อการคมนาคม
มีอาคารเรียนที่เพีงพอ
กับเด็กนักเรียน

มีสถานที่จ้าหน่ายสินค้า
ของชุมชน

330 โครงการวางท่อส่งน้าเพื่อการอุบโภค - เพื่อแก้ไขปัญหาน้าไม่เพียงพอ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้าขาดแคลน
บริโภคหรือการเกษตร
ทังการอุบโภค บริโภค หรือการเกษตร น้าไม่เพียงพอ ประชาชนมีน้าใช้
อย่างทั่วถึง

สะดวก มีความมั่นคงปลอดภัย

-

14,492,236 14,492,236 14,492,236

-

ระยะทาง

- ลดต้นทุนการขนส่งสินค้า
อบต.วาเลย์
การเกษตร ประชาชนสัญจรไป-มา
สะดวก มีความมั่นคงปลอดภัย

-

5,287,000

5,287,000

5,287,000

-

การคมนาคม - ก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลน ทต.พบพระ
ที่สะดวก

-

7,902,000

7,902,000

7,902,000

-

-

2,300,000

2,300,000

2,300,000

-

-

6,000,000

6,000,000

6,000,000

-

มีอาคารเรียน - ก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลน ทต.พบพระ
ที่เพีงพอกับ
จ้านวนเด็ก
นักเรียน
อาคารร้านค้า - ก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลน ทต.พบพระ
ชุมชนเป็นแหล่ง
กระจายสินค้า
ที่มีคุณภาพ
ราคาเป็นธรรม
วางท่อส่งน้า - วางท่ออย่างทั่วถึง
ทต.พบพระ
ครอบคลุมทั่วถึง
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331 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
- เพื่อเพิ่มเส้นทางการค้าขาย
เสริมเหล็กจากทางเข้าบ้านมะโอโคะ
- เขตแดนพม่า หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแร่
ต้าบลแม่จัน อ้าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

1,200,000

1,200,000

1,200,000

-

ก่อสร้างถนนคสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตรยาว 400เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

880,000

880,000

880,000

-

333 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้เป็น - เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้เป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ สะดวกยิ่งขึน
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หมู่ 1 ต.แม่กลองถนนสายหลัง
บริเวณเวณหมู่ 1 ต.แม่กลอง
รพ.สต.แม่กลองเชื่อมต่อหมู่ 1
ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง
334 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต - เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
หมู่ที่ 1 บ้านปะหละทะจุดข้าม
ข้ามห้วยเซปะหละ
และปลอดภัย
ห้วยเซปะหละ

-

446,000

446,000

446,000

-

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

-

สะพานคอนกรีต - การคมนาคมที่สะดวกสบาย

อบต.อุ้มผาง

335 โครงการเรียงหิน พร้อมขยายไหล่ทาง - เพื่อป้องกันน้ากัดเซอะตลิง่ พัง
2 ฝัง่ ระยะทางรวม 500 เมตร

-

850,000

850,000

850,000

-

ร้อยละของ - ไม่เกิดบัญหาน้าท่วมบริเวณ
ประชาชน ดังกล่าว
ในเขตเทศบาล
และอบต.อุ้มผาง
ไม่มีปัญหา
น้าท่วมขัง

ทต.อุมผาง

- เพื่อความสะดวกแก่การสัญจร
ในการเดินทางคมนาคมที่ดีขึน

ล้าห้วยนา พิกัด
Latitude 16.018613
Longitude 98.860313

- ประชาชนผูใ้ ช้ถนนเดินทาง
สัญจรไป มาได้สะดวกและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร
พืนที่ไม่น้อยกว่า 2,000
ตารางเมตร

332 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 1บ้านปรอผาโด้
เชื่อมต่อต้าบลต้าบลแม่กลอง

ร้อยละ 60
ของประชาชน
ในเขตทศบาล
ต้าบลได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร
ได้ใช้ถนน
คสล.
ตามแบบ
มาตรฐาน
ถนนยาว
300 ม.
กว้าง 4 ม.

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ทต.แม่จัน

- ประชาชนสามารถใช้ถนนในการ อบต.โมโกร
สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

- การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน

ทต.แม่กลอง
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336 โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์

วัตถุประสงค์
- เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หมู่ที่ 1 บ้านอุ้มผาง
- จุดบริเวณสายหลักบ้านอุม้ ผาง

-

4,847,400

4,847,400

4,847,400

-

-

1,615,800

1,615,800

1,615,800

-

-

2,423,700

2,423,700

2,423,700

-

-

1,615,800

1,615,800

1,615,800

-

-

1,615,800

1,615,800

1,615,800

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ถนนเสริมผิว - การคมนาคมที่สะดวกสบาย
แอสฟัลท์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
อบต.อุ้มผาง

ถึง บ้านน่อเอ กว้าง 4 ม.
ยาว 3,000 ม. หนา 0.04 ม.
- จุดถนนภายในหมู่บ้านอุ้มผาง
กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.
หนา 0.04 ม.
หมู่ที่ 3 บ้านกิ่วห้าง
- จุดถนนภายในหมู่บ้านกิว่ ห้าง
กว้าง 4 ม. ยาว 1,500 ม.
หนา 0.04 ม.
หมู่ที่ 5 บ้านยะโม่คี
- จุดถนนภายในหมู่บ้านยะโม่คี
กว้าง4 ม. ยาว 1,000 ม.
หนา 0.04 ม.
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท่าแพ
–จุดถนนภายในหมู่บ้านใหม่
ท่าแพ กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.

หนา 0.04 ม.
337 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

- เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไ

ให้เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้อย่างสะดวกยิ่งขึน
บริเวณหมู่ 2 ต.แม่กลอง ถนนสาย
หน้าวัดไพรสนฑ์สุนทร เชื่อมต่อ
หมู่ 1 ต.โมโกร

- ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้เป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณหมู่ 2 ต.แม่กลอง

-

1,034,000

1,034,000

1,034,000

-

ถนนยาว

- การคมนาคมสะดวกและ

700 เมตร ปลอดภัยมากขึน
กว้าง 4 เมตร

เทศบาล
ต้าบลแม่กลอง
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338 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแม่กะแซ
เชื่อมต่อ ต้าบลแม่กลอง

- เพื่อความสะดวกแก่การสัญจร
ในการเดินทางคมนาคมที่ดีขึน

339 โครงการเพิ่มเส้นทางการค้า
โดยการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านเปิงเคลิง่ ไปทางทีชนะทะ
หมู่ที่ 9 บ้านเปิงเคลิง่ ต้าบลแม่จัน
อ้าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

- เพื่อเพิ่มเส้นทางการค้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
880,000

880,000

880,000

2565
(บาท)
-

4 เมตร ยาว 400 เมตร
หนา 0.15 เมตร

- ถนนขนาดกว้าง 4 ม.
ยาว 2,500 ม. หนา 0.05 ม.
พืนที่ไม่น้อยกว่า 4,000
ตารางเมตร

-

3,763,000

3,763,000

3,763,000

-

340 โครงการไฟฟ้าสาธารณะโซลาเซลล์ - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ในเขตเทศบาลต้าบลแม่จัน
ครบทุกหมู่บ้าน

- จ้านวน 12 หมู่บ้าน

-

500,000

500,000

500,000

-

341 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม

- ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม

-

320,000

320,000

320,000

-

- เพื่อความสะดวกแก่การสัญจร

หมู่ที่ 2 บ้านตะเป่อพู ต้าบลโมโกร ในการเดินทางคมนาคมที่ดีขึน

ขนาดกว้าง 1.8 ม. สูง 1.8 ม.

เชื่อมต่อต้าบลแม่กลอง

ยาว 6 ม. จ้านวน 2 ช่อง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ได้ใช้ถนน คสล. - ประชาชนสามารถใช้ถนน
ยาว 400 ม. ในการสัญจรได้อย่างสะดวก
กว้าง 4 ม. และปลอดภัย
หนา 0.15 ม.
ตามแบบมาตฐาน
ร้อยละ 60 - ประชาชนผูใ้ ช้ถนนเดินทาง
ของประชาชน สัญจรไป มาได้สะดวกและ
ในเขตเทศบาล ปลอดภัย
ต้าบลได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
สัญจร
ร้อยละ 60 - ประชาชนในเทศบาลต้าบล
ของประชาชน แม่จันมีไฟฟ้าใช้
ในเขตทศบาล
มีไฟฟ้าใช้
ได้ใช้ท่อ - ประชาชนสามารถใช้ในการ
สัญจรได้อย่างสะดวกและ
ลอดเหลีย่ ม
ปลอดภัย
ยาว 6 ม.
กว้าง 1.8 ม.

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
อบต.โมโกร

เทศบาล
ต้าบลแม่จัน

เทศบาล
ต้าบลแม่จัน

อบต.โมโกร

แบบตามมาตฐาน

342 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
หมู่ 3 บ้านใหม่ป่าคา ต.แม่กลอง
อ.อุ้มผาง เชื่อมต่อ หมู่ 1 ต.โมโกร
343 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ด

- เพื่อป้องกันน้าท่วมขังไม่ให้ไหลเ - ก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ 3
ข้าบ้านเรือนของประชาชน
บ้านใหม่ป่าคา ต.แม่กลอง

-

250,000

250,000

250,000

-

รางระบายน้า - น้าไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน
ยาว 125 ม. และระบายน้าได้สะดวกยิ่งขึน

เทศบาล
ต้าบลแม่กลอง

- เพื่อการคมนาคมที่สะดวก
และปลอดภัย

-

1,200,000

1,200,000

1,200,000

-

บล็อคคอนเวิร์ด การคมนาคมที่ะดวกสบาย

อบต.อุ้มผาง
346

- หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท่าแพ
จุดหน้าวิริยาวิลเลจ

แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

344 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
- เพื่อป้องกันน้าท่วมขังไม่ให้ไหล
หมู่ 4 บ้านแม่กลอง ต.แม่กลอง
เข้าบ้านเรือนของประชาชน
อ.อุ้มผาง เชื่อมต่อ หมู่ 1 ต.โมโกร
345 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม
- เพื่อความสะดวกแก่การสัญจร
หมู่ที่ 7 บ้านแม่กะแซ ต้าบลโมโกร ในการเดินทางคมนาคมที่ดีขึน
เชื่อมต่อ ต้าบลแม่กลอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

- ก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ 4
บ้านแม่กลอง ต.แม่กลอง

-

750,000

750,000

750,000

-

รางระบายน้า - น้าไม่ท่วมขังภายในหมู่บ้าน
ยาว 300 ม. และระบายน้าได้สะดวกยิ่งขึน

เทศบาล
ต้าบลแม่กลอง

- ก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ ม
ขนาดกว้าง 1.8 ม. สูง 1.8 ม.
ยาว 6 ม. จ้านวน 2 ช่อง

-

320,000

320,000

320,000

-

ได้ใช้ท่อ - ประชาชนสามารถใช้ในการ
ลอดเหลีย่ ม สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
ยาว 6 ม.
กว้าง 1.8 ม.

อบต.โมโกร

แบบตามมาตรฐาน

346 โครงการก่อสร้างสะพานแขวน

- เพื่อความสะดวกแก่การสัญจร

- ก่อสร้างสะพานแขวน

-

400,000

400,000

400,000

-

ข้ามล้าห้วยแม่กลอง หมูที่ 3
บ้านแม่กลองคี ต้าบลโมโกร
เชื่อมต่อ ต้าบลแม่กลอง
347 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านปะละทะ

ในการเดินทางคมนาคมที่ดีขึน

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 40 ม.

- เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง - ถนน คสล. หมู่ 1 ต.แม่ละมุ้ง
สะดวกยิ่งขึน
อ้าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
กว้าง 5 ม. ยาว 182 ม.
หนา 0.15 ม.

-

500,000

500,000

500,000

-

348 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิว
ทาง
แอสฟัลท์ติก (ovrely)

- เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้เป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ
สะดวกยิ่งขึน

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

-

1,769,000

1,769,000

1,769,000

-

ได้ใช้สะพาน
แขวน

- ประชาชนสามารถใช้ในการ

ยาว 40 ม.

สัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

อบต.โมโกร

กว้าง 4 ม.

ม.2 บ้านเซอทะ ต้าบลหนองหลวง

เชื่อม ม.2 บ้านกล้อทอ ต.แม่จัน
อ.อุ้มผาง จ.ตาก
349 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
- เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้เป็น
ให้เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สะดวกยิ่งขึน
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณ ม.1 บ้านแม่กลองใหม่
บริเวณ ม.1 บ้านแม่กลองใหม่
สายสะพานผ่านหน้าวัด
ถึงสายข้างศูนย์ otop

ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ในการสัญจร
ร้อยละ 60
ของประชาชน
ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว
ในการสัญจร
ถนนยาว
1,200 ม.
กว้าง 4 ม.

- การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน

อบต.อุ้มผาง

- การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน

เทศบาล
ต้าบลแม่จัน

- การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน

เทศบาล
ต้าบลแม่กลอง

347

แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

350 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ให้เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณ ม.1 บ้านหนองหลวง
351 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ให้เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณ ม.2 บ้านเชอทะ
352 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ให้เป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณ ม.3 บ้านเดลอคี
353 โครงการปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน
ม.2 บ้านเชอทะ

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้เป็น
สะดวกยิ่งขึน
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณ ม.1 บ้านหนองหลวง
- เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้เป็น
สะดวกยิ่งขึน
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณ ม.2 บ้านเชอทะ
- เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง - ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้เป็น
สะดวกยิ่งขึน
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บริเวณ ม.3 บ้านเดลอคี
- เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
- ปรับปรุงลานกีฬา
ออกก้าลังกาย
ม.2 บ้านเชอทะ

โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซมถนน
- เพื่ออ้านวยความสะดวกให้กับ
คสล.
กว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร
ประชาชนที่สัญจรไปมา
(บริเวณสายหลังวัดวังมะกอก ระหว่าง
อบต.ตากออก กับเทศบาลฯ)
355 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
- เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจรไปมา
หมู่ที่ 9 บ้านรังแร้ง ต้าบลทุ่งกระเชาะ
สะดวกยิ่งขึน
เชื่อม
เชื่อม หมู่ที่ 1 ต้าบลเกาะตะเภา
356 โครงการตีเส้นจราจรจัดท้าช่องเลน - เพื่อให้ราษฎรใช้สัญจรไปมา
เดิน-วิ่ง และช่องเลนจักรยาน
สะดวกยิ่งขึน
354

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ถนน คสล. กว้าง 5 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

-

1,486,000

1,486,000

1,486,000

-

-

1,560,000

1,560,000

1,560,000

-

-

1,486,000

1,486,000

1,486,000

-

-

50,000

50,000

50,000

-

-

980,000

980,000

980,000

-

ถนนยาว
1,000 ม.
กว้าง 4 ม.
ถนนยาว
1,050 ม.
กว้าง 4 ม.
ถนนยาว
1,000 ม.
กว้าง 4 ม.
ร้อยละของ
ประชาชนที่มา
ใช้บริการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

- การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน

เทศบาล
ต้าบลแม่กลอง

- การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน

เทศบาล
ต้าบลแม่กลอง

- การคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึน

เทศบาล
ต้าบลแม่กลอง

ประชาชนมีสถานที่ออกก้าลังกาย

เทศบาล
ต้าบลแม่กลอง

ก่อสร้างถนน - ประชาชนได้รับความสะดวก

ทต.บ้านตาก

คสล.

ยาว 330 ม. หนา 0.15 ม.

ถนน คสล. กว้าง 5 ม.
ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า
จัดท้าช่องเลนจราจรเลนส้าหรับ
เดิน-วิ่งและช่องจักรยาน
ถนนพหลโยธินสายเก่าตังแต่

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
จ้านวน 1 สาย และลดการเกิดอุบัติเหตุ
-

-

5,205,000

5,205,000

-

-

-

600,000

600,000

-

ก่อสร้างถนน - ประชาชนได้รับความสะดวก
ทต.
ทุ่งกระเชาะ
คสล. ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
จ้านวน 1 สาย และลดการเกิดอุบัติเหตุ
อบต.ตากออก
ถนนยาว - ประชาชนมีความสะดวก
3,000 ม. ในการสัญจรไปมา

จุดกลับรถหน้าเทศบาล-สามแยก
รร.ประชาพัฒนา ยาว 3,000 ม.

348

แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

357 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วยแห้ง
พร้อมระบบส่งน้า ต้าบลย่านรี

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

- เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

จ้านวน 1 แห่ง

-

10,000,000 10,000,000 10,000,000

-

358 โครงการก่อสร้างบ่อพักน้าคอนกรีต - เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
หมู่ที่ 3 ต้าบลย่านรี
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ

จ้านวน 1 แห่ง

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

-

359 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคม
เสริมเหล็กขึนอ่างเก็บน้าห้วยสามเงา ที่สะดวกเร็วขึน
หมู่ที่ 3
360 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
- เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคม

จ้านวน 1 แห่ง

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

-

จ้านวน 1 แห่ง

-

6,000,000

6,000,000

6,000,000

-

จ้านวน 1 แห่ง

-

20,000,000 20,000,000 20,000,000

-

ติดตังโคมไฟ
จ้านวน 10 โคม

-

-

500,000

-

-

ติดตังโคมไฟ
จ้านวน 10 โคม

-

-

500,000

-

-

1 สาย

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และให้แสงสว่างตามจุด
ส้าคัญในชุมชน

อบต.วังหมัน

ติดตังโคมไฟ
จ้านวน 10 โคม

-

-

500,000

-

-

1 สาย

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และให้แสงสว่างตามจุด
ส้าคัญในชุมชน

อบต.วังหมัน

เสริมเหล็ก (ทางขึนอ่างเก็บน้าปางปุย )

ที่สะดวกเร็วขึน

361 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าปางปุย

- เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
362 โครงการติดตังไฟฟ้าสาธารณะ เส้นทาง- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
บ้านวังหมัน หมู่ 4 ต.วังหมัน ให้แสงสว่าง
บ้านดงลาน ต.วังจันทร์

ประชาชน
พึงพอใจ
ร้อยละ 80
ประชาชน
พึงพอใจ
ร้อยละ 80
ประชาชน
พึงพอใจ
ร้อยละ 80
ประชาชน
พึงพอใจ
ร้อยละ 80

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.ย่านรี

- ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

อบต.ย่านรี

- ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวกเร็วขึน

อบต.ย่านรี

- ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวกเร็วขึน

อบต.ย่านรี

- ประชาชนมีแหล่งน้าเพื่อ
ใจร้อยละ 80 การเกษตรอย่างเพียงพอ
1 สาย
- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และให้แสงสว่างตามจุด
ส้าคัญในชุมชน

อบต.ย่านรี

ประชาชนพึงพอ

อบต.วังหมัน

(บริเวณ หมู่ที่ 2 บ้านวังไคร้ ต.วังหมัน)

363 โครงการติดตังไฟฟ้าสาธารณะ เส้นทาง- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
บ้านวังหมัน หมู่ 4 ต.วังหมัน ให้แสงสว่าง
บ้านดงลาน ต.วังจันทร์
(บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านวังหมัน ต.วังหมัน)

364 โครงการติดตังไฟฟ้าสาธารณะ เส้นทาง
- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
บ้านวังหมัน หมู่ที่ 4 - บ้านวังหวาย ให้แสงสว่าง
หมู่ที่ 6 ต.วังหมัน
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

365 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
- เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.20 ม.
สายบ้านวังไคร้ - ต.ยกกระบัตร
ผ่านหมู่ที่ 1-3 ต.วังจันทร์
366 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
- เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก กว้าง 5 ม. ยาว 250 ม.
เสริมเหล็ก สายบ้านวังโพ หมู่ที่ 1 หนา 0.15 ม.
บ้านดงลานหมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-

-

6,000,000

-

-

1 แห่ง

- ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก อบต.วังจันทร์

-

-

580,000

-

-

1 แห่ง

- ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก อบต.วังจันทร์

367 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้อยู่
กว้าง 3 ม. ยาว 500 ม.
หมู่ที่ 1 (บริเวณที่นายโชติ สุขหล้า ในสภาพดีมีมาตรฐาน
หนา 0.15 ม.
ถึงที่บริเวณ นายมงคล พุ่มสลิด)
368 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก
- เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้อยู่
กว้าง 5 ม. ยาว 785 ม.
หมู่ที่ 1 บ้านป่ายางใต้
ในสภาพดีมีมาตรฐาน
หนา 0.05 ม.
(จากบริเวณสะพานคลองป้าปุ้ม
ถึงบริเวณที่นายสุบิน)
369 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้อยู่
กว้าง 3 ม. ยาว 800 ม.
หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา
ในสภาพดีมีมาตรฐาน
หนา 0.15 ม.
(บริเวณทางเข้าสวนครูแดง)
370 โครงการติดตังไฟฟ้าส่องสว่าง (ไฟกิง่ ) - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทางยาว 800 เมตร
บ้านท่าไผ่ (ฝัง่ ตะวันออกถนนทางหลวงเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
จ้านวน 20 ต้น
หมายเลข 1004) หมู่ที่ 3
371 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง - เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม กว้าง 7 เมตร ยาว 14 เมตร
ร้องจ้า หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 12
ที่สะดวก

-

-

1,200,000

-

-

ถนน คสล. - การคมนาคมสะดวกและ
1 เส้น ปลอดภัยยิ่งขึน

อบต.สามเงา

-

-

1,800,000

-

-

ถนนลาดยาง - การคมนาคมสะดวกและ
แอสฟัลติกท์ ปลอดภัยยิ่งขึน
1 เส้น

อบต.สามเงา

-

-

1,500,000

-

-

ถนน คสล. - การคมนาคมสะดวกและ
1 เส้น ปลอดภัยยิ่งขึน

อบต.สามเงา

-

-

800,000

800,000

-

-

-

840,000

840,000

-

372 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า

-

ประชาชน
พึงพอใจ
ร้อยละ 80
ประชาชน
พึงพอใจ
ร้อยละ 80
7 จุด
หมู่ที่ 4 - 5

ถนนพหลโยธิน

- เพื่อให้มีน้าใช้ตลอดปี

7 จุด
หมู่ที่ 4 - 5

10,500,000 10,500,000 10,500,000

-

- ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง
อบต.
เดินทาง มีความปลอดภัยต่อชีวิต ยกกระบัตร
และทรัพย์สิน
- ประชาชนมีมีเส้นทางคมนาคม
อบต.
ที่สะดวก
ยกกระบัตร
- ประชาชนมีน้าใช้เพียงพอ
ตลอดปี

อบต.บ้านนา
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373 ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. จ้านวน 3 จุด
อูมวาบถึงนาไฮ,อูมฮวม,หินลาดถึง
อูมฮวม
374 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านอูมฮวม,
น้าซับ,อูมวาบ,บ้านนาไฮถึง
บ้านอูมวาบ,บ้านนาไฮถึงสันป่าป๋วย,
ภายในหมู่บ้านโสมง,สันป่าป๋วย
(ห้วยริน)
375 ก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือแพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

- เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมา
ในหมู่บ้านสะดวก

3 โครงการ
หมู่ที่ 1,2,3

-

- เพื่อให้การเดินทางสัญจรไปมา
ในหมู่บ้านสะดวก

7 โครงการ
หมู่ที่ 1-5
1,000 เมตร

-

- เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทาง
1 โครงการ
ได้สะดวก
376 บูรณะวัดเก่าก้าแพงสองชัน
- เพื่อบูรณะโบราณวัตถุเป็น
1 โครงการ
บ้านผาลาดเพื่อป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
หมู่ที่ 4
เชิงอนุรักษ์
377 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
- เพื่อความสะดวกในการใช้ถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็ก สายบ้านลาดยาว หมู่ที่ 1 ของประชาชนในต้าบลนาโบสถ์
กว้าง 7.00 ม. ยาว 1,900 ม.
ต้าบลนาโบสถ์ (ลุงทุ่ง) เชื่อมกับ
หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกง ต้าบลประดาง
อ้าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
378 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
- เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมเหล็กซอยวังน้าใจ เชื่อมต่อ
สัญจรที่สะดวกและมีความปลอดภัย
ขนาดกว้าง 8 เมตร
หมู่ที่ 5 ต้าบลเชียงทอง
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ยาว 300 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
900,000

1,800,000

900,000

10,000,000 10,000,000 10,000,000

-

3,500,000

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-

3 โครงการ - ประชาชนมีการเดินทาง
หมู่ที่ 1,2,3 ในหมู่บ้านสะดวกขึน

อบต.บ้านนา

-

7 โครงการ - ประชาชนมีการเดินทาง
หมู่ที่ 1-5 ในหมู่บ้านสะดวกขึน

อบต.บ้านนา

2565
(บาท)

3,500,000

3,500,000

-

150,000

-

-

-

-

-

2,992,500

2,992,500

-

-

1,000,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

โป๊ะเทียบเรือ - ประชาชนสามารถเดินทาง
จ้านวน 5 จุด ได้สะดวก
1 โครงการ - มีแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึน
หมู่ที่ 4

อบต.บ้านนา

-

ร้อยละ 100 - ประชาชนมีการคมนาคม
ของประชาชน ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
มีถนนใช้ เพิ่มมากขึน

อบต.นาโบสถ์

-

ประชากรมากกว่า - ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม

ทต.วังเจ้า

1,000 คน

อบต.บ้านนา

สัญจรที่สะดวกและมีความ

มีถนนสัญจรที่มี ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความปลอดภัย

379 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

- เพื่อความสะดวกในการใช้ถนน
เสริมเหล็ก สายบ้านลาดยาว หมู่ที่ 1ของประชาชนในต้าบลนาโบสถ์
ต้าบลนาโบสถ์ (ยายฟัก) เชื่อมกับ
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกง ต้าบลประดาง
อ้าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,800 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

3,780,000

3,780,000

-

ร้อยละ 100 - ประชาชนมีการคมนาคม
ของประชาชน ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
มีถนนใช้ เพิ่มมากขึน

อบต.นาโบสถ์
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380 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

- เพื่อความสะดวกในการใช้ถนน
เสริมเหล็ก สายบ้านตะเคียนด้วน ของประชาชนในต้าบลนาโบสถ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

1,125,000

1,125,000

-

ร้อยละ 100 - ประชาชนมีการคมนาคม
ของประชาชน ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
มีถนนใช้ เพิ่มมากขึน

อบต.นาโบสถ์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

900,000

900,000

-

ร้อยละ 100 - ประชาชนมีการคมนาคม
ของประชาชน ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
มีถนนใช้ เพิ่มมากขึน

อบต.นาโบสถ์

ถนนสายตะเคียนด้วน-บ้านสบยม
ระยะทางประมาณ 2,000 ม.
จ้านวนประมาณ 25 จุด
383 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้ประชาชนใช้สะพานในการ กว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร
ข้ามล้าห้วยสาธารณะ บ้านทุ่งกง สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร
หรือมีพืนที่ผิวทางไม่น้อยกว่า
หมู่ที่ 1 ต้าบลประดาง เชื่อม
ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก
180 ตร.ม.
บ้านเด่นวัว ต้าบลเชียงทอง
ปลอดภัย และรวดเร็ว
อ้าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
384 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้ประชาชนใช้สะพานในการ กว้าง 6 เมตร ยาว 30 เมตร
ข้ามล้าห้วยสาธารณะ กลุ่มบ้านวังเพชร สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร
หรือมีพืนที่ผิวทางไม่น้อยกว่า
ต้าบลประดาง เชื่อม บ้านสบยม
ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก
180 ตร.ม.
ต้าบลชียงทอง อ้าเภอวังเจ้า จ.ตาก ปลอดภัย และรวดเร็ว
385 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนในการ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร
หมู่ที่ 3 บ้านประดาง ต้าบลประดาง สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร
หนา 0.15 เมตร
อ้าเภอวังเจ้า บริเวณสะพานข้าม ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว
หรือมีพืนที่ผิวทางไม่น้อยกว่า
คลองดงยาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3
10,000 ตร.ม.
บ้านตะเคียนด้วน ต้าบลนาโบสถ์
อ้าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

-

-

60,000

60,000

-

อบต.เชียงทอง

-

-

2,700,000

-

-

ร้อยละ 90
ของประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
ร้อยละ 90
ประชาชน
มีสะพาน
ข้ามคลอง

-

-

2,700,000

-

-

-

-

4,500,000

-

-

ม. 3 ต.นาโบสถ์เชื่อมกับ ม.1 บ.ทุ่งกง

ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
381 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านท่าทองแดง
หมู่ที่ 7 ต้าบลนาโบสถ์ เชื่อมกับ
หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาไหล

- เพื่อความสะดวกในการใช้ถนน
ของประชาชนในต้าบลนาโบสถ์

ต้าบลเชียงทอง อ้าเภอวังเจ้า จ.ตาก

382 ติดตังไฟส่องสว่างทางสาธารณะ
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกง ต้าบลประดาง

- เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ร้อยละ 90
ประชาชน
มีสะพาน
ข้ามคลอง
ร้อยละ 90
ประชาชน
มีถนนใช้

- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

- มีสะพานที่มั่นคง แข็งแรง
อบต.เชียงทอง
ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
ในการใช้งาน

- มีสะพานที่มั่นคง แข็งแรง
อบต.เชียงทอง
ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
ในการใช้งาน
- ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
เพิ่มมากขึน

อบต.เชียงทอง
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แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

386 ก่อสร้างคลองส่งน้า หมู่ที่ 3
บ้านประดาง จากฝายตะเคียนด้วน -

บ้านดงยาง
387 ปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลูกรัง
สายเรียบริมคลองชลประทาน
หมู่ที่ 2, 3 และ 4
388 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ม.8 บ้านห้วยบง
389 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรึต
ในเขต ทต.แม่ระมาด

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้
ในการเกษตร
- เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน

ให้กับประชาชน และได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
- เพื่อปรับปรุบถนนเข้าพืนที่
การเกษตร
- เพื่อความปลอดภัยและสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม

390 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
บ้านห้วยสลุง - หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าไร่
ในการชนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดปากคลองกว้าง 1.50 ม.

ก้นคลอง 1 ม. สูง 0.80 ม.
ยาวรวม 1,000 ม.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาวรวม 8,000 เมตร
หนาเฉลีย่ 0.30 เมตร
ก่อสร้างถนน
แอลผัสท์ติกคอนกรึต
กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 300 เมตร
หนา 0.05 เมตร
จ้านวน 1 เส้น
ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 3 ม.ยาว 4,920 ม.
หนา 0.05 ม.
จ้านวน 1 สาย
ก่อสร้าง ถนน คสล.

391 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
- เพื่อปรับปรุงถนนเข้าพืนที่
เลียบหมือง ห้วยหลวง
การเกษตร
392 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
- เพื่อปรับปรุงถนนเช้าพืนที่การเกษตร
ก่อสร้าง ถนน คสล.
สายเลียบเหมืองแม่จะเรา
- ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
393 ก่อสร้างสะพานข้ามล้าห้วยแม่สอง - เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง
หมู่ 7 ระหว่างต้าบลแม่อุสุ
คมนาคมที่สะดวกสบายในทุกฤดู จ้านวน 1 แห่ง
และต้าบลแม่สอง
394 ก่อสร้างฝาย ล้าห้วยแม่สอง หมู่ที่ 10
- เพื่อให้สามารถเก็บกักน้าไว้ใช้ได้ดี - ก่อสร้างฝาย จ้านวน 1 แห่ง
ระหว่างต้าบลแม่อุสุ และต้าบลแม่สอง
และการคมนาคมของประชาชน
สะดวกสบายขึน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

500,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 90

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประชาชนมีน้าใช้ในการเกษตร

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
อบต.เชียงทอง

ประชาชนมีน้าใช้

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

-

4,000,000

4,000,000

4,000,000

-

-

830,000

830,000

830,000

-

-

4,900,000

4,900,000

4,900,000

-

ในการเกษตร
ร้อยละ 80
ของประชาชน
มีถนนใช้
ปีละ 1 กม.

- ประชาชนมีการคมนาคม
อบต.เชียงทอง
ที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
มากขึน
- ถนนได้รับการปรับปรุง
ทต.ทุ่งหลวง

จ้านวนพืนที่ของ - ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมทต.แม่ระมาด
ถนนที่ได้รับการ ที่สะดวกปลอดภัยยิ่งขึน
ก่อสร้างปรับปรุง
จ้านวน 1 เส้น
ความยาว - การขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรอบต.พระธาตุ
ของถนน และการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน
สะดวกขึน

-

1,500,000

1,500,000

1,500,000

-

ปีละ 1 กม.

- ถนนการเกษตรได้รับ
การปรับปรุง
ปีละ 1 กม. - ถนนได้รับการปรับปรุง

ทต.ทุ่งหลวง

-

770,000

770,000

770,000

-

-

-

-

3,000,000

-

จ้านวนโครงการ - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่อุสุ
ที่ก่อสร้าง สัญจรที่สะดวก

-

-

-

2,000,000

-

จ้านวนโครงการ - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่อุสุ
ที่ก่อสร้าง สัญจรที่สะดวก
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ทต.ทุ่งหลวง

แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

395 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ 5 บ้านทีซวยคี

รวม 395 โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกสบายในทุกฤดู

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- ถนน คสล. ระยะทาง
2,500 เมตร

-

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

-

-

-

6,500,000

1,746,027,551

1,170,901,947

1,444,732,907

1,228,409,847

1,746,178,650

1,171,053,105

1,444,884,124

1,228,561,123

151,099

151,158

151,217

151,276

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จ้านวนโครงการ - ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.แม่อุสุ
ที่ก่อสร้าง สัญจรที่สะดวก

-

-
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แบบ ผ.02/1
1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

2

3
4

5

6

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

- เพื่อให้ราษฎรใช้ถนนในการสัญจร - ขนาดกว้าง 5.00 ม.
บ.หนองน้าเขียว - บ.ห้วยผักกูด
และขนส่งพืชผลทางการเกษตร
ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม.
ม.๕ ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก
ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว
หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมไหล่ทาง
- ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก - เพื่อให้ราษฎรใช้สะพานในการ
ข้ามล้าห้วยนา สายอุ้มผาง - น่อเอ สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตร กว้าง ๗ ม. ยาว 1๐ ม.
อ.อุ้มผาง จ.ตาก
ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความสะดวก จ้านวน 1 แห่ง
ปลอดภัย และรวดเร็วขึน
ก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ
- เพื่อบริการห้องน้าในสถานที่
- ก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ
ท่องเที่ยว
จ้านวน 1 แห่ง
ขุดสระกับเก็บน้าเพื่อใช้ประโยชน์ - เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้าเพื่อการ - ขุดสระกับเก็บน้า ขนาดกว้าง
ม.3 บ.แม่กลองคี ต.โมโกร
อุปโภคบริโภค และท้าการเกษตรอย่าง60 ม. ยาว 450 ม.
กับต.แม่กลอง
เพียงพอ
ลึกเฉลีย่ 3 ม.
จ้านวน 1 แห่ง
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบ้าน เพื่อก่อสร้างถนน คสล.หนองน้าเขียว ถนน ค.ส.ล.ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม.
หนองน้าเขียว -บ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ ๕ถึงบ้านห้วยผักกูด ให้ได้มาตรฐาน กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
พร้อมไหล่ทาง
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต 1.เพื่อใช้สัญจรไป-มา
สะพานข้ามล้าห้วยนา สายอุ้มผางเสริมเหล็ก
2.เพื่อให้น้าไหลสะดวกไม่ท่วมขัง น่อเอ กว้าง 7 ม.ยาว 10 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

1,500,000

1,500,000

-

-

-

900,000

900,000

900,000

900,000

-

400,000

100,000

100,000

600,000

-

500,000

500,000

500,000

500,000

-

1,500,000

1,500,000

-

-

-

900,000

900,000

900,000

900,000

-

5,700,000

5,400,000

2,400,000

2,900,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จ้านวนพืนที่ - ได้รับประโยชน์มีถนนที่มั่นคง อบต.แม่กุ
ที่ก่อสร้าง แข็งแรงได้มาตรฐานในการใช้งาน
เพิ่มมากขึน
จ้านวนแห่ง - มีสะพานที่มั่งคง แข็งแรง
ทต.อุ้มผาง
ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
ในการใช้งาน
จ้านวนแห่ง

- มีห้องน้าส้าหรับบริการ
ทต.พบพระ
นักท่องเที่ยว
จ้านวนแห่ง - ประชาชนได้ใช้น้าเพื่อการ
อบต.โมโกร
อุปโภค บริโภค และท้าการเกษตร
อย่างเพียงพอ
จากการส้ารวจ ประชาชนได้รับการคมนาคมสะดวก อบต.แม่กุ
ความพึงพอใจ ขึน
ของผูใ้ ช้บริการ
ร้อยละ 80 ของ มีสะพานสัญจรไป-มา สะดวก
ทต.อุ้มผาง
ครัวเรือน ไม่ น้าไม่ท่วมขังบ้านเรือน
ประสบปัญหา
น้าท่วมขัง และ
สามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
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แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

7 โครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้าถนนคอนกรีต

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

2561
(บาท)
8,000,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

-

ความยาว
ของถนน

ประชาชนมีเส้นทางในการ ทต.หนองบัวใต้
คมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย

ประชาชน
พึงพอใจ
ร้อยละ 80

การคมนาคมสะดวกและ
อบต.แม่ท้อ
ปลอดภัยยิ่งขึนถนนได้มาตรฐาน

ทับหน้าถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2,7,1

ต้าบลหนองบัวใต้ เชื่อมต่อต้าบล
ประดาง อ้าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐานสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
เสริมเหล็ก สายบ้านต้นม่วง
หมู่ที่ 13 ถึงหมู่ที่ 5 บ้านห้วยเหลือง

กว้าง 5.00 ม. ยาว 4,530 ม.
หนา 0.05 ม.
ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 ม.
ยาว 900 ม.หนา 0.15 ม.

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

-

15,700,000

15,700,000

15,700,000

15,700,000

-

ไหล่ถนนดินลูกรังตามสภาพพืนที่

ข้างละ 0.50 ม. ยาว 900 ม.
9 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3
บ้านบ่อไม้หว้า
และคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย บ้านบ่อไม้หว้า ต.น้ารึม - หมู่ที่ 8
บ้านสามไร่ ต.ไม้งาม กว้าง 5 ม.

ยาว 7 กม.

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
บ้านวังประจบถึงลานห้วยเดื่อ
ต้าบลโป่งแดง (อ่างห้วยคลองไคร้)
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีถนนมาตรฐานใช้ในก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
การสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัยกว้าง 5 ม. ยาว1,000 ม.

2,077,000

-

-

-

-

หนา0.15 ม. พร้อมไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.50 ม. หรือพืนที่ไม่น้อย

กว่า 5,000 ตร.ม.
11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากบ้าน เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หนองน้าเขียว -บ้านห้วยผักกูด หมู่ที่ ๕หนองน้าเขียว -บ้านห้วย
ผักกูด ให้ได้มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล.ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. 1,500,000
กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
พร้อมไหล่ทาง

1,500,000

-

-

-

ขนาดของ ประชาชนมีถนนในการคมนาคม อบต.น้ารึม
โครงการ สัญจรที่สะดวก
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ของประชาชน
ร้อยละ 80
ร้อยละหรือ ประชาชนมีเส้นทางในการ
อบต.วังประจบ
จ้านวนครัวเรือน คมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย
ประชาชน ลดปัญหาอุบัติเหตุ
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากขึน
จากการส้ารวจ
อบต.แม่กุ
ประชาชนได้รับการคมนาคม
ความพึงพอใจ
สะดวกขึน
ผูใ้ ช้บริการ
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แบบ ผ.02/1
32,277,000 22,200,000 20,700,000 20,700,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

12 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านผาลาด
บ้านผาลาด ให้ได้มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล.ระยะทาง ๕๐๐ ม.
กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

1,125,000

2,250,000

3,375,000

4,500,000

-

13 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยผักหละ บ้านห้วยผักหละ ให้ได้มาตรฐาน
14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปูเตอร์
บ้านปูเต้อ ให้ได้มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล.ระยะทาง ๕๐๐ ม.
กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

1,125,000

2,250,000

3,375,000

4,500,000

-

ถนน ค.ส.ล.ระยะทาง ๕๐๐ ม.
กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

1,125,000

2,250,000

3,375,000

4,500,000

-

15 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองน้าเขียว บ้านหนองน้าเขียว ให้ได้
มาตรฐาน
16 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านแม่กุน้อย
บ้านแม่กุน้อย ให้ได้มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล.ระยะทาง 270 ม.
กว้าง 4 ม. หนา ๐.๑๕ ม.
พร้อมขยายไหล่ทาง
ถนน ค.ส.ล.ระยะทาง ๕๐๐ ม.
กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

-

1,125,000

2,250,000

3,375,000

4,500,000

-

17 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ให้ได้
มาตรฐาน
18 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในเขตเพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านโกช่วย
บ้านโกช่วย ให้ได้มาตรฐาน
19 โครงการวางท่อระบายน้า ภายในเขต เพื่อก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พืนที่ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กุหลวง
บ้านแม่กุหลวง ให้ได้
มาตรฐาน

ถนน ค.ส.ล.ระยะทาง 3,550 ม. 6,908,000
กว้าง 4 ม. หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า
14,200 ตร.ม.
ถนน ค.ส.ล.ระยะทาง ๕๐๐ ม. 1,125,000
กว้าง ๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

6,908,000

-

-

-

2,250,000

3,375,000

4,500,000

-

20

โครงการก่อสร้างพนังกันน้ากันตลิง่ เพื่อก่อสร้างพนังกันน้าบ้านแม่กุ
พังหมู่ที่ ๙ บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง
ใหม่ท่าซุงให้ได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัด
(KPI)
จากการส้ารวจ
ความพึงพอใจ
ผูใ้ ช้บริการ
จากการส้ารวจ
ความพึงพอใจ
ผูใ้ ช้บริการ
จากการส้ารวจ
ความพึงพอใจ
ผูใ้ ช้บริการ
จากการส้ารวจ
ความพึงพอใจ
ผูใ้ ช้บริการ
จากการส้ารวจ
ความพึงพอใจ
ผูใ้ ช้บริการ
จากการส้ารวจ
ความพึงพอใจ
ผูใ้ ช้บริการ
จากการส้ารวจ
ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการ

ท่อระบายน้าเส้นผ่าศูนย์กลาง
๖๐ ซ.ม. ยาว ๕๐๐ ม.
จ้านวน ๓ สาย

7,500,000 15,000,000 22,500,000

-

จ้านวน ๑ แห่ง

10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000

-

จากการส้ารวจ

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนได้รับการคมนาคม
สะดวกขึน
ประชาชนได้รับการคมนาคม
สะดวกขึน
ประชาชนได้รับการคมนาคม
สะดวกขึน
ประชาชนได้รับการคมนาคม
สะดวกขึน
ประชาชนได้รับการคมนาคม
สะดวกขึน
ประชาชนได้รับการคมนาคม
สะดวกขึน
ประชาชนได้รับการคมนาคม
สะดวกขึน

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
อบต.แม่กุ

อบต.แม่กุ

อบต.แม่กุ

อบต.แม่กุ

อบต.แม่กุ

อบต.แม่กุ

อบต.แม่กุ

มีจุดระบายน้าที่สะดวก

อบต.แม่กุ

รักษาพืนที่ขอบตลิง่ ให้แข็งแรง

อบต.แม่กุ

ความพึงพอใจ
ผูใ้ ช้บริการ

-

จากการส้ารวจ
ความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการ
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แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

โครงการก่อสร้างพนังกันน้ากันตลิง่ เพื่อก่อสร้างพนังกันน้าบ้านแม่กุ
21
พังหมู่ที่ ๑ บ้านแม่กุหลวง
หลวง ให้ได้มาตรฐาน

จ้านวน ๑ แห่ง

10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000

-

22 โครงการก่อสร้างสะพานภายพืนที่
หมู่บ้านแม่กุหลวง

เพื่อก่อสร้างสะพาน บ้าน
แม่กุหลวง ให้ได้มาตรฐาน
เพื่อก่อสร้างสะพาน บ้าน
ผาลาด ให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ ๑
บ้านแม่กุหลวง

1,000,000

1,000,000

-

-

-

ก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ ๒
บ้านผาลาด

1,000,000

1,000,000

-

-

-

เพื่อก่อสร้างสะพาน บ้าน
ห้วยผักหละ ให้ได้มาตรฐาน
เพื่อก่อสร้างสะพาน บ้าน
ปูเต้อ ให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ ๓
บ้านห้วยผักหละ

1,000,000

1,000,000

-

-

-

ก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ ๔
บ้านปูเตอร์

1,000,000

1,000,000

-

-

-

เพื่อก่อสร้างสะพาน บ้าน
หนองน้าเขียว ให้ได้
มาตรฐาน
เพื่อก่อสร้างสะพาน บ้าน
แม่กุน้อย ให้ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ ๕
บ้านหนองน้าเขียว

1,000,000

1,000,000

-

-

-

ก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ ๗
บ้านแม่กุน้อย

1,000,000

1,000,000

-

-

-

เพื่อก่อสร้างสะพาน บ้าน
แม่กุเหนือ ให้ได้มาตรฐาน
เพื่อก่อสร้างสะพาน บ้าน
แม่กุใหม่ท่าซุง ให้ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ ๘
บ้านแม่กุเหนือ

1,000,000

1,000,000

-

-

-

ก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ ๙
บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง

1,000,000

1,000,000

-

-

-

23 โครงการก่อสร้างสะพานภายพืนที่
หมู่บ้านผาลาด
24 โครงการก่อสร้างสะพานภายพืนที่
หมู่บ้านห้วยผักหละ
25 โครงการก่อสร้างสะพานภายพืนที่
หมู่บ้านปูเตอร์
26 โครงการก่อสร้างสะพานภายพืนที่
หมู่บ้านหนองน้าเขียว
27 โครงการก่อสร้างสะพานภายพืนที่
หมู่บ้านแม่กุน้อย
28 โครงการก่อสร้างสะพานภายพืนที่
หมู่บ้านแม่กุเหนือ
29 โครงการก่อสร้างสะพานภายพืนที่
หมู่บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง

18,000,000 28,000,000 30,000,000 40,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จากการ
ส้ารวจความ
รักษาพืนที่ขอบตลิง่ ให้แข็งแรง
พึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริการ
จากการส้ารวจ ประชาชนได้รับการ
ความพึงพอใจของคมนาคมสะดวกขึน
ผู้ใช้บริการ
จากการส้ารวจ ประชาชนได้รับการ
ความพึงพอใจของคมนาคมสะดวกขึน
ผู้ใช้บริการ
จากการส้ารวจ ประชาชนได้รับการ
ความพึงพอใจของคมนาคมสะดวกขึน
ผู้ใช้บริการ
จากการส้ารวจ ประชาชนได้รับการ
ความพึงพอใจของคมนาคมสะดวกขึน
ผู้ใช้บริการ
จากการส้ารวจ ประชาชนได้รับการ
ความพึงพอใจของคมนาคมสะดวกขึน
ผู้ใช้บริการ
จากการส้ารวจ ประชาชนได้รับการ
ความพึงพอใจของคมนาคมสะดวกขึน
ผู้ใช้บริการ
จากการส้ารวจ ประชาชนได้รับการ
ความพึงพอใจของคมนาคมสะดวกขึน
ผูใ้ ช้บริการ
จากการส้ารวจ ประชาชนได้รับการ
ความพึงพอใจ คมนาคมสะดวกขึน
ผูใ้ ช้บริการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
อบต.แม่กุ
อบต.แม่กุ

อบต.แม่กุ

อบต.แม่กุ

อบต.แม่กุ

อบต.แม่กุ

อบต.แม่กุ

อบต.แม่กุ

อบต.แม่กุ
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แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

30 โครงการก่อสร้างสะพานภายพืนที่
หมู่บ้านโกช่วย

วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างสพาน บ้าน
โกช่วย ให้ได้มาตรฐาน

31 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางถนนสายเพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง หมู่ที่ 9
บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง
ให้ได้มาตรฐาน
32 โครงการก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. แตรแบ่งนเพื้า่อสร้างฝายกักเก็บน้า
ห้วยลึก หมู่ที่ 9 บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง
ให้ได้มาตรฐาน
33 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางเข้าอ่าง
เพื่อให้การสัญจรสะดวกขึน
แม่ปุย หมู่ 5
34 ก่อสร้างแนวเรียงหินริมตลิง่ ป้องกัน เพื่อป้องกันปัญหาตลิง่ พังและ
ตลิง่ ริมแม่น้าปิง
ป้องกันน้าท่วม
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน
เก้ารวมไทย
ถึงบ่อลูกรังเขาแก้ว ต.วาเล่ย์ อ.พบ
พระ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจาก
36
ห้วย
น้าดัน บ้านทหารผ่านศึก ม.๔ เขาแหลม ต้าบลว่าเลย์
โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าบ้าน
37
ห้วยน้าเย็น ม.7
35

38

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ ๑๐
บ้านโกช่วย

1,000,000

-

-

-

ถนนลาดยาง ระยะทาง 800 ม. 1,000,000
กว้าง ๖ ม. หรือมีพืนที่ไม่น้อยกว่า

2,000,000

-

-

-

จ้านวน ๑ แห่ง

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

-

500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

1,950,000

1,950,000

1,950,000

1,950,000

ปรับปรุงถนนตามแบบแปลนที่
เทศบาลก้าหนด
ก่อสร้างแนวหินริมแม่น้าปิง

เพื่อให้เก็บน้าไว่ใช้เพื่อการเกษตร
และบริโภค

อ่างเก็บน้าเพื่อการเกษตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

จากการส้ารวจ
ความพึงพอใจ
ผูใ้ ช้บริการ
จากการส้ารวจ
ความพึงพอใจ
ผูใ้ ช้บริการ
จากการส้ารวจ
ความพึงพอใจ
ผูใ้ ช้บริการ

ประชาชนได้รับการ
คมนาคมสะดวกขึน

อบต.แม่กุ

ประชาชนได้รับการ
คมนาคมสะดวกขึน

อบต.แม่กุ

มีการบริหารแหล่งน้า
ที่เป็นระบบ

อบต.แม่กุ

ก่อสร้างถนน

การสัญจรสะดวกขึน

ทต.สามเงา

-

แนวหินริม
แม่น้าปิง

ตลิง่ ไม่พัง

ทต.สามเงา

-

จ้านวน 1 เส้น ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร

อบต.รวมไทย

ไปมาได้อย่างสะดวก
20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

-

จ้านวน 1 เส้น ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร

ขนาดความกว้าง ๗ เมตร
ความยาว 5,๐๐๐ เมตร

ก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม
เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร ขนาดความกว้าง ๗ เมตร ความยาว
พืนที่ 4 ต้าบล เส้นบ้านเสริมสุข
15,๐๐๐ เมตร
ต.รวมไทย - ม.4 ต.คีรีราษฎร์ -ม.13

ตัวชี้วัด
(KPI)

กว้าง ๗ เมตรยาว 5,๐๐๐
เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร ก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง
ไปมาได้อย่างสะดวก

2565
(บาท)

1,000,000

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร ก่อสร้างถนนลาดยาง
ไปมาได้อย่างสะดวก

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

อบต.รวมไทย

ไปมาได้อย่างสะดวก
10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

-

จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีแหล่งน้าใช้เพื่อ
การเกษตรและบริโภค

อบต.รวมไทย

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

-

จ้านวน 1 เส้น

ประชาชนได้ใช้เส้นทางสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวก

อบต.รวมไทย

ไปมาได้อย่างสะดวก

ต.ช่องแคบ - ต้าบลรวมไทยฯ
90,950,000 92,950,000 89,950,000 89,950,000

359

แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

39 โครงการก่อสร้างท่อเหลีย่ มคอนกรีต 1.เพื่อใช้สัญจรไป-มา
เสริมเหล็ก
2.เพื่อให้น้าไหลสะดวกไม่ท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2565
(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

-

990,000

990,000

990,000

990,000

-

กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร 5,642,000
หนา 0.15 เมตร
เรียงหินบริเวณล้าห้วยนา 500
750,000
ตร.ม. เชื่อมระหว่างหมู่ 1
ทต.อุ้มผาง-หมู่ 6 อบต.อุ้มผาง

5,642,000

5,642,000

5,642,000

-

750,000

750,000

750,000

-

43 โครงการขุดลอกล้าห้วยแม่กลอง
เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและน้า
ขุดลอกล้าห้วยแม่กลอง ขนาด
1,000,000
หมู่ที่ 3 บ้านแม่กลองคี ต้าบลโมโกร หลากในหมู่บ้านและพืนที่การเกษตร ปากกว้างฉลีย่ 25 เมตร ก้นกว้าง
เชื่อมต่อต้าบลแม่กลอง
เฉลีย่ 19 เมตร ลึกเฉลีย่ 3 เมตร
(ขุดลึกเฉลีย่ 1.50 เมตร)
ยาว 900 เมตร
44 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง ก่อสร้างสะพาน คสล.
1,289,000
เสริมเหล็ก
สะดวกยิ่งขึน
หมู่ที่ 3 บ้านเดลอคี
เชื่อมต่อกับต้าบลแม่จัน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

1,289,000

1,289,000

1,289,000

-

40 โครงการก่อส้รางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้าน
แม่กลองน้อยเชื่อมต่อ
ต้าบลคีรีราษฎร์
41 โครงสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านกล้อทอ หมู่ที่ 2
42 โครงการเรียงหินกันตลิง่ พัง
(พืนที่

ก่อสร้างท่อเหลีย่ มข้ามล้าห้วยนา
สายอุ้มผาง-ปะหละทะ
กว้าง 7 ม. ยาว 10 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อความสะดวกแก่การสัญจรในการ ก่ออสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง
เดินทางคมนาคมที่ดีขึน
4 เมตร ยาว 450 เมตร
หนา 0.15 เมตร
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการสัญจร
เพื่อป้องกันน้า
กัดเซอะตลิง่ พัง

10,171,000 10,171,000 10,171,000 10,171,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ร้อยละ 80 ของ มีสะพานสัญจรไป-มา สะดวก
ทต.อุ้มผาง
ครัวเรือน ไม่ น้าไม่ท่วมขังบ้านเรือน
ประสบปัญหา
น้าท่วมขัง และ
สามารถสัญจร
ไป-มาได้สะดวก
ได้ใช้ถนน ประชาชนสามารถใช้ถนนในการ อบต.โมโกร
คสล.
สัญจรได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

ระยะทาง ประชาชนได้รับความสะดวก
ทต.แม่จัน
(เมตร) ในการสัญจร
ร้อยละ 80 ของ แก้ไขปัญหาตลิง่ พัง และน้า
เทศบาล
จ้านวนประชาชนไม่ท่วมขัง บ้านเรือนประชาชน ต้าบลอุ้มผาง
ไม่ได้รับผลกระ
ทบจากตลิง่ พัง
และน้าท่วมฉับ
พลัน น้าป่า
ไหลหลาก
จ้านวนผูไ้ ด้รับ พืนที่หมู่บ้านและพืนที่การเกษตร อบต.โมโกร
ผลกระทบน้า ไม่เกิด ปัญหาน้าท่วมขังและ
ไหลหลาก น้าไหลหลาก
ลดลง
สะพานกว้าง 4 ม. การคมนาคม สะดวกและ

ทต.แม่กลอง

ยาว 20 ม. ปลอดภัยมากขึน
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แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

45 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก

รวม 45 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้อย่าง
สะดวกยิ่งขึน

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างสะพาน คสล.
หมู่ที่ 2 บ้านแม่กลองเก่า
ข้ามล้าห้วยป่าไผ่

-

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

700,000

700,000

700,000

700,000

-

188,331,000

213,579,000

224,796,000

228,921,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

สะพานกว้าง 4 ม.การคมนาคม สะดวกและ
ยาว 10 ม. ปลอดภัยมากขึน
ไม่มีทางเท้า

ทต.แม่กลอง

-

-
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แบบ ผ.02/1
1.4 แผนงานการเกษตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการขุดลอกหนองคลองน้าลัด 1. เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในช่วงฤดูแล้ขนาดพื
ง นที่โดยประมาณ 7 ไร่
บ้านเกาะตาเถียร หมู่ที่ 1 ต.ไม้งาม 2. เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้าและส้าหรับลึกเฉลีย่ 3 เมตร
อ.เมืองตาก จ.ตาก
ใช้เป็นแหล่งน้าเพื่อการเกษตรเลียงสัตว์
และการประมง
3. เพื่อเพิ่มพืนที่รับน้า แก้ไขปัญหาน้า
ท่วมพืนที่ 3 ต้าบลคือ ไม้งาม หัวเดียด
และหนองหลวง
2 โครงการขุดลอกคลองวังเจ้า หมู่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า ขุดลอกคลองวังเจ้า
บ้านวังเจ้าต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
ส้าหรับท้าการเกษตร
ขนาดความกว้างก้นคลอง
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านเด่นคา
เฉลีย่ 20.00 เมตร ความลึก
ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก
เฉลีย่ จากท้องคลองเดิม
1.50 เมตร
ความยาว 4,400 เมตร
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า
200,024 ลบ.ม.
พร้อมปรับเกลีย่ ตกแต่งดินขุด
3 โครงการติดตังเครือ่ งสูบน้าขนาดใหญ่
เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า - ติดตังเครือ่ งสูบน้าขนาดใหญ่
และปรับปรุงเหมืองส่งน้าเพื่อใช้
และให้สามารถมีแหล่งน้า
จ้านวน 1 เครือ่ ง
ในการเกษตร หมู่ 1 ต.เชียงทอง
ส้าหรับท้าการเกษตร
ปรับปรุงเหมืองส่งน้าระยะทาง
อ.วังเจ้า จังหวัดตาก
3,974 ม.
อ่างเก็บน้าห้วยแม่บอน หมู่ที่ 10
4 ขุดลอกอ่างเก็บน้าพร้อมสปิงเวย์ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้าไว้ใช้
เขตติดต่อหมู่ที่ 12 ต้าบลตากออก
หมู่ที่ 10
ในการเกษตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1,500,000

-

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

-

ขนาดของ สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
พืนที่ขุดลอก ในช่วงฤดูแล้งและสามารถกัก
เก็บน้าเพื่อเป็นแหล่งน้าเพื่อการ
เกษตร เลียงสัตว์และประมงได้
สามารถป้องกันแก้ไขปัญหา
น้าท่วมได้

1,923,000

1,923,000

1,923,000

1,923,000

-

เกษตรกร
จ้านวน
500 ราย

2,097,000

-

-

-

-

เกษตรกร ประชากร หมู่ที่ 1 ต.เชียงทอง
จ้านวน จ้านวน 200 ครัวเรือน
200 ราย มีน้าใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี

5,000,000

-

-

-

-

จ้านวน 1 แห่ง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ทต.ไม้งาม

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของเกษตรกร ทต.วังเจ้า

ประชาชนมีแหล่งน้าไว้ใช้
ในการเกษตร

ทต.วังเจ้า

อบต.แม่สลิด

362

แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

5 โครงการก่อสร้างระบบประปา
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่แม่บอน

6 ก่อสร้างระบบโรงสูบส่งน้าดิบ

วัตถุประสงค์
เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
ของประชาชนที่เพียงพอและ
สะดวกสบาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่
บริเวณจุดประปาเดิม หมู่ที่ 12
บ้านใหม่แม่บอน

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการเกษตร ขยายเขตประปาหมู่บ้าน

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000,000

-

-

2,000,000

-

-

2565
(บาท)
-

-

ระบบผลิตน้าประปาและระบบสูบน้า และอุปโภคบริโภค

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

มีประปา ประชาชนมีน้าในการอุปโภค
ขนาดใหญ่
บริโภคและท้าการเกษตรที่เพียงพอ
จ้านวน 1 แห่ง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
อบต.ตากออก

ระบบประปา ประชาชนมีน้าใช้ในการอุปโภค อบต.ท้องฟ้า
1 แห่ง

บริโภคอย่างเพียงพอ

-

-

จ่ายน้าประปาจากริมแม่น้าปิง
ต้าบลเกาะตะเภา ผ่านต้าบล
ทุ่งกระเชาะและต้าบลท้องฟ้า

รวม 6 โครงการ

-

-

10,520,000

6,923,000

3,923,000

1,923,000

-

363

แบบ ผ.02/1
1.5 แผนงานการพาณิชย์

ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างระบบประปา
จุดสนามกีฬาอบต. แม่กุ

รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างระบบประปาจุดสนามกีฬา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จ้านวน ๑ แห่ง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

อบต.แม่กุ ให้ได้มาตรฐาน

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จากการส้ารวจ ประชาชนมีน้าเพื่ออุปโภคบริโภค
ความพึงพอใจ ที่สะอาด
ของผูใ้ ช้บริการ

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
อบต.แม่กุ

364

แบบ ผ.02/1
ังหวัฒ
ดตาก
1 การพั
นาคุณภาพชี
ิตประชาชน
ไขปัญวิตหาความยากจน และ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์กจารพั
นาของ
อปท.ฒในเขตจั
งหวัดวตาก
3 ส่งเสริและแก้
มคุณภาพชี
2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ

1 จัดซือเครือ่ งเล่นสนามกลางแจ้ง

2

3

4

5

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีเครือ่ งเล่นสนามกลางแจ้ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ศพด.มีเครือ่ งเล่นสนามกลางแจ้ง

ให้เด็กเล็กได้ใช้ออกก้าลังเสริม
จ้านวน 2 ชุด ส้าหรับ ศพด. 2
ประสบการณ์ให้เพียงพอ
แห่งๆ ละ 1 ชุด
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
เพื่อโครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบล อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท่าสายลวด
เทศบาลต้าบลท่าสายลวด
โครงการจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - เพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบัติได้อย่าง
มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ส้าหรับ รร.อนุบาลฯ
ถูกวิธี และครบตามจ้านวน
และเครือ่ งส้ารองไฟครบ
ตามจ้านวน
มี
ร
ะบบมั
ล
ดิ
ม
ี
เ
ดี
ย
ที
ม
่
ี
ค
ุ
ณ
ภาพเพื
่
อ
ใช้
มี
ร
ะบบมั
ล
ดิมีเดียและสือ่ การเรียน
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
มัลติมีเดียและแหล่งเรียนรูภ้ ายใน ในการเรียนการสอน
การสอนที่พร้อมใช้งาน
ห้องเรียน
โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
- เพื่อให้ประชาชนมีสนามกีฬา
สนามกีฬา จ้านวน 1 แห่ง
เพื่อใช้ออกก้าลังกาย
หมู่ที่ 15 ต.พบพระ

รวม 5 โครงการ

-

-

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จ้านวนชุด

- ศพด.มีเครือ่ งเล่นสนามไว้ให้

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ทต.ท่าสายลวด

เด็กได้เล่นเสริมประสบการณ์
-

2,000,000

-

-

-

200,000

200,000

200,000

-

-

-

182,000

-

-

-

-

1,000,000

-

-

1,382,000

3,932,000

-

150,000

2,200,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบล
อาคาร
อเนกประสงค์ ท่าสายลวดมีอาคารอเนกประสงค์
จ้านวน 1 หลัง ไว้ส้าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ
จัดโครงการ/ - มีครุภัณฑ์คอม พิวเตอร์
กิจกรรม และเครือ่ งส้ารองไฟครบตาม
จ้านวน
มีระบบ
- ระบบมัลดิมีเดียเพื่อพัฒนา
มัลดิมีเดีย การเรียนรูข้ องเด็กนักเรียน
ที่ทันสมัย
จ้านวนแห่ง - ประชาชนมีสนามกีฬา
เพื่อใช้ออกก้าลังกาย

-

-

ทต.ท่าสายลวด

ทต.พบพระ

ทต.พบพระ

อบต.พบพระ
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แบบ ผ.02/1
2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่

โครงการ

1 จัดซือรถ-เรือ EMS พร้อมอุปกรณ์
ช่วยชีวิต

รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการ
หมู่ที่ 1 - 5

-

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

3,500,000

3,500,000

-

0

-

0

-

0

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

1 โครงการ ประชาชนได้รับความ
หมู่ที่ 1 - 5 ปลอดภัยมากขึน

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
อบต.บ้านนา
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แบบ ผ.02/1
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์

1 โครงการสนับสนุนประเพณีขึนธาตุ 1. เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

2

เดือนเก้า (เหนือ)

2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณี
และสถานทีท่องเที่ยว

โครงการประเพณีมหาสงกรานต์

1. เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม

ถนนข้าวแคบ

2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณี
และสถานทีท่องเที่ยว

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมชนเผ่า(เครือไต)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จ้านวน 1 ครัง

- จ้านวน 1 ครัง

- เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี

- ประชาชนในเขตเทศบาลฯ

วัฒนธรรมชนเผ่า

และนอกเขตเทศบาลได้ร่วม

2561
(บาท)
100,000

150,000

50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

150,000

-

100,000

150,000

-

100,000

150,000

-

2565
(บาท)
-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จ้านวน
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
ความพึงพอใจ
ของผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
จ้านวน
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
ความพึงพอใจ
ของผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
จ้านวน
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
- ประเพณีได้รับการอนุรักษ์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
อบต.เกาะ
ตะเภา

และด้ารงไว้

- ประเพณีได้รับการอนุรักษ์

ทต.บ้านตาก

และด้ารงไว้

- สามารถสืบสานและอนุรักษ์

ทต.ท่าสาย
ลวด

ประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า

กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

ชนเผ่า
4 ส่งเสริมประเพณีสักการะพระบรม
ธาตุลอย

5

โครงการประเพณีต้นก้าเนิดกระทงสาย

แข่งเรือพายโบราณ

- เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม

- กิจกรรมย้อนรอยวัฒนธรรม

ให้คงอยู่ตลอดไป
ดังเดิม
- เพื่ออนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น
จ้านวน 1 ครัง

200,000

200,000

200,000

200,000

-

-

-

500,000

500,000

-

จ้านวน
- วัฒนาธรรมดังเดิมคงอยู่
ทต.สามเงา
ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรม
ประชาชนและ - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ทต.บ้านตาก
นักท่องเที่ยว อนุรักษ์ประเพณีวัมนธรรม
เข้าร่วมกิจกรรม ของท้องถิ่น และได้รับการอนุรักษ์
ร้อละ 80 ให้คงอยู่สืบไป
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แบบ ผ.02/1

ที่

โครงการ

6 โครงการงานประเพณีปีใหม่ม้ง
ต้าบลท้องฟ้า อ้าเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก

รวม 6 โครงการ

วัตถุประสงค์
- เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและส่งเสริม
สถาบันครอบครัว

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

จ้านวน 1 ครัง

-

-

100,000

100,000

-

-

500,000

450,000

1,050,000

1,050,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนและ - ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อบต.ท้องฟ้า
นักท่องเที่ยว อนุรักษ์ประเพณีวัมนธรรม
เข้าร่วมกิจกรรม ของท้องถิ่น และได้รับการอนุรักษ์
ร้อละ 80 ให้คงอยู่สืบไป

-

-
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แบบ ผ.02/1
ยุทธศาสตร์จกัารพั
งหวัฒ
ดตาก
4 การส่
มการท่
องเที
่ยว 2สินการวางแผน
ค้า OTOP และการค้
าชายแดน
นาของ
อปท.งเสริ
ในเขตจั
งหวั
ดตาก
ส่งเสริมการลงทุ
นพาณิชยกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

1 โครงการปรับปรุงพัฒนา
ภูมิทัศน์ริมแม่น้าปิง ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดตาก

เพื่อปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่น้าปิง1. ปรับปรุงพัฒนาพืนที่ตลอด 35,000,000
เส้นทางริมฝัง่ แม่น้าปิง ตังแต่บริเวณ
ให้สวยงาม และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว รองรับการท่องเที่ยว และ สะพานตากสินฯไปจนถึงสะพาน
กระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุน
กิตติขจร
2. ด้าเนินการจัดท้าเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้าปิง
หมู่ที่ 1 บ้านวังเจ้า ต. เชียงทอง

เพื่อป้องกันการบุกรุกพืนที่ริมแม่น้าปิง

อ.วังเจ้า จ.ตาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14

บ้านสบยมใต้ ต. เชียงทอง อ.วังเจ้า
จ.ตาก

รวม 2 โครงการ

-

ขุดลอกทรายปรับพืนที่
ริมแม่น้าปิง ตามแนวถนน
สายวังเกาะฤาษี ปริมาณดินขุด
ไม่น้อยกว่า 49,000 ลบ.ม.
พร้อมปรับเกลีย่ ตกแต่ง

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

1,998,000

-

-

1,998,000

-

36,998,000

0

0

1,998,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

พัฒนาปรับปรุง
พืนที่ตังแต่
สะพานตากสิน
ไปจนถึง
สะพานกิตติขจร

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดตาก

ทม.ตาก

พืนที่ริมแม่น้า ได้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จ้านวน 200 ไร่ ในเขตอ้าเภอวังเจ้าเพิ่มขึน
มีการป้องกัน
การบุกรุก

-

-

ทต.วังเจ้า

369

แบบ ผ.02/1
ังหวัฒ
ดตาก
2 การจั
และสิห่งารจั
แวดล้
อม
ยุทธศาสตร์กจารพั
นาของ
อปท.ดการทรั
ในเขตจัพงยากรธรรมชาติ
หวัดตาก 4 การบริ
ดการและอนุ
รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ

ที่

1 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนศรีวิชัย
ต้าบลแม่กุ

รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัยากรธรรมชาติ ให้คงสืบทอดสู่
รุน่ ลูกหลาน

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ร่วมปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

100,000

2565
(บาท)
-

สร้างแหล่งเรียนรูธ้ รรมชาติ

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ธรรมชาติมี สร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ทต.แม่กุ

ความอุดม
ทรัพยากรธรรมชาติ
สมบูรณ์
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

100,000

100,000

100,000

100,000

-

-

-

370

แบบ ผ.02/1
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 จัดตังศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอย

เพื่อก้าจัดขยะมูลฝอย

2 โครงการสนับสนุนศูนย์ก้าจัดขยะ
ครบวงจร อ้าเภอท่าสองยาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

จัดตังศูนย์ก้าจัดขยะก้าจัดขยะ
และมูลฝอย

5,000,000

-

-

-

-

เพื่อสมทบกระทรวงทรัพยากร

ศูนย์ก้าจัดขยะครบวงจร

10,000,000

-

-

-

-

ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ร้อยละ10)

จ้านวนครัง มีศูนย์ก้าจัดขยะครบวงจร
การก้าจัด อ้าเภอท่าสองยาง
ของเสียฯ

ทต.แม่ต้าน

อ้าเภอท่าสองยาง จ้านวน 1 แห่ง

-

-

10,000,000

-

-

จ้านวนครัง มีศูนย์ก้าจัดขยะครบวงจร
การก้าจัด อ้าเภอท่าสองยาง
ของเสียฯ

ทต.แม่ต้าน

15,000,000

0

10,000,000

0

-

ในการด้าเนินโครงการศูนย์ก้าจัดขยะ

ศูนย์ก้าจัดขยะ จัดการขยะถูกวิธี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ทต.สามเงา

ครบวงจร อ้าเภอท่าสองยาง
3 โครงการสนับสนุนศูนย์ก้าจัดขยะ
ครบวงจร อ้าเภอท่าสองยาง

เพื่อสมทบกระทรวงทรัพยากร

ศูนย์ก้าจัดขยะครบวงจร

ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ร้อยละ10)

อ้าเภอท่าสองยาง จ้านวน 1 แห่ง

ในการด้าเนินโครงการศูนย์ก้าจัดขยะ

ครบวงจร อ้าเภอท่าสองยาง

รวม 3 โครงการ

-

-

-

-
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แบบ ผ.05
ยุทธศาสตร์จังหวัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
โครงการ

ที่

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล
ท่าสายลวด
(ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.)

วัตถุประสงค์
เพื่อโครงการก่อสร้างอาคาร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,000,000

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิดชอบ

หลัก
อาคาร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบล ทต.ท่าสายลวด

อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อเนกประสงค์ ท่าสายลวดมีอาคารอเนกประสงค์

เทศบาลตาบลท่าสายลวด

จานวน 1 หลัง ไว้สาหรับจัดกิจกรรมต่างๆ

แบบ ผ.05
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตาก
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 จัดซื้อรถ-เรือ EMS พร้อมอุปกรณ์
ช่วยชีวิต

วัตถุประสงค์
เพื่อลดอัตราการเสียชีวิต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1 โครงการ
หมู่ที่ 1 - 5

2561
(บาท)
3,500,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

1 โครงการ ประชาชนได้รับความ
หมู่ที่ 1 - 5 ปลอดภัยมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบต.บ้านนา

แบบ ผ.05
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตากที่ 2. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ

ที่

1 โครงการปรับปรุงพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก

พัฒนาปรับปรุง

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ทม.ตาก

ของจังหวัดตาก

เพื่อปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่น้าปิง

1. ปรับปรุงพัฒนาพืนที่ตลอด

ภูมิทัศน์ริมแม่น้าปิง ส่งเสริมการ

ให้สวยงาม และส่งเสริมการ

เส้นทางริมฝั่งแม่น้าปิง ตังแต่บริเวณ

พืนที่ตังแต่

ท่องเที่ยวจังหวัดตาก

ท่องเที่ ยว รองรับการท่องเที่ยว และ

สะพานตากสินฯไปจนถึงสะพาน

สะพานตากสิน

กระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุน

กิตติขจร

35,000,000

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ไปจนถึง

2. ด้าเนินการจัดท้าเส้นทางการ

สะพานกิตติขจร

ท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้าปิง เพื่อป้องกันการบุกรุกพืนที่ริมแม่น้าปิง ขุดลอกทรายปรับพืนที่
ริมแม่น้าปิง ตามแนวถนน
หมู่ที่ 1 บ้านวังเจ้า ต. เชียงทอง
สายวังเกาะฤาษี ปริมาณดินขุด
อ.วังเจ้า จ.ตาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14
บ้านสบยมใต้ ต. เชียงทอง อ.วังเจ้า

ไม่น้อยกว่า 49,000 ลบ.ม.

จ.ตาก

พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง

1,998,000

-

-

1,998,000 พืนที่ริมแม่น้า ได้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
จ้านวน 200 ไร่ ในเขตอ้าเภอวังเจ้าเพิ่มขึน
มีการป้องกัน
การบุกรุก

ทต.วังเจ้า

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
แผนงานบริหารทั่วไป
ที่

โครงการ

1 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนศรีวิชัย
ตาบลแม่กุ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ร่วมปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ
อนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติ ให้คงสืบ สร้างแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ
ทอดสู่รุ่นลูกหลาน

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ธรรมชาติมี สร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ความอุดม ทรัพยากรธรรมชาติ
สมบูรณ์ ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ทต.แม่กุ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตจังหวัดตาก ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
1

โครงการ
จัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย

1 โครงการสนับสนุนศูนย์กาจัดขยะ
ครบวงจร อาเภอท่าสองยาง

วัตถุประสงค์
เพื่อกาจัดขยะมูลฝอย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดตั้งศูนย์กาจัดขยะกาจัดขยะ
และมูลฝอย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

5,000,000

-

-

-

ศูนย์กาจัดขยะครบวงจร
เพื่อสมทบกระทรวงทรัพยากร
10,000,000
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ
อาเภอท่าสองยาง จานวน 1 แห่ง
10)
ในการดาเนินโครงการศูนย์กาจัดขยะ
ครบวงจร อาเภอท่าสองยาง

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ศูนย์กาจัดขยะ จัดการขยะถูกวิธี
จานวนครั้ง มีศูนย์กาจัดขยะครบวงจร
การกาจัด
ของเสียฯ

อาเภอท่าสองยาง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ทต.สามเงา

ทต.แม่ต้าน

แบบ ผ. 03
บัญชีสรุปครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำก
ยุทธศำสตร์

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ จำนวน งบประมำณ
รำยกำร (บำท) รำยกำร (บำท) รำยกำร (บำท) รำยกำร (บำท) รำยกำร (บำท) รำยกำร
(บำท)

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
6. แผนงานการพาณิชย์

35

1,028,740

35

2,283,800

24

1,932,800

23

3,943,700

8

18

16,351,000

4

319,000

6

279,000

2

5,100,000

0

0

30

22,049,000

5

200,400

1

116,000

2

119,000

0

0

7

185,600

15

621,000

37

21,924,300

9

4,649,400

12

4,786,000

2

116,000

0

0

60

31,475,700

10

754,000

3

1,015,000

3

1,100,000

6

1,182,500

3

635,000

25

4,686,500

5

155,900

3

77,100

2

316,000

0

0

0

0

10

549,000

รวม

110

265

70,048,740

40,414,340

55

8,460,300

49

8,532,800

33

10,342,200

18

1,478,500 125

2,299,100

10,667,540
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แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ที่

แผนงาน

1 บริหารงานทั่วไป

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

1.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - เพือ่ ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 1. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล

2561
(บาท)
28,500

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
-

งบประมาณ

ปฏิบัตงิ านเป็นไปด้วยความสะดวก จานวน 1 เครือ่ ง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

2. กล้องถ่ายภาพนิ่ง D-SLR

กองแผนและ

-

-

60,000

60,000

-

สานักปลัดฯ

-

-

-

70,000

-

สานักปลัดฯ

-

-

19,300

-

-

กองกิจการ

ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้าน
พิกเซล จานวน 2 เครือ่ ง ๆละ
60,000 บาท
3. กล้องวีดีโอ จานวน 1 เครือ่ ง

พ.6 4. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล

สภาฯ

ความละเอียด 20 ล้านพิเซล
จานวน 1 เครือ่ ง

ใหม่ 5. กล้องบันทึกวีดีโอแบบติดตามตัว

-

-

-

25,000

-

สานักปลัดฯ

-

-

-

13,000

-

สานักปลัดฯ

(Action Camera) จานวน 1 เครือ่ ง
6. จอรับภาพ ชนิดมือดึง
ขนาดเส้นทะแยงมุม 150 นิ้ว
จานวน 1 เครือ่ ง
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
2.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
1. วิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ

2561
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
-

กองแผนและ
งบประมาณ

VHF/FM 144-146 MHz
จานวน 4 ตัวๆละ 5,000 บาท
2. โทรโข่งแบบมือถือ

5,200

-

-

-

-

งบประมาณ

จานวน 2 ตัว ๆละ 2,600 บาท
3. เครือ่ งบันทึกเสียงดิจิตอลพร้อม

9,990

-

-

-

-

กองแผนและ
งบประมาณ

Bluetooth remote จานวน 1 เครือ่ ง

4. วิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ

กองแผนและ

25,000

-

-

-

-

กองกิจการ
สภาฯ

VHF/FM 144-146 MHz
จานวน 5 ตัวๆละ 5,000 บาท

พ.3 5. เครือ่ งควบคุมส่วนกลาง

130,000

-

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

42,600

-

21,300

-

สานักปลัดฯ

-

-

15,000

-

-

สานักปลัดฯ

-

232,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

ชุดประชุมระบบดิจิตอล
พร้อมไมโครโฟน จานวน 1 ชุด
6. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV ขนาด 48 นิ้ว
จานวน 3 เครือ่ ง ๆละ 21,300 บาท

7. ตู้ลาโพงขยายเสียงเคลื่อนที่
ล้อลาก 15 นิ้ว 450 วัตต์
ไมค์ลอยคู่ไร้สาย usb/sd

พ.6 8. ไมโครโฟนสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 30 ชุด และอุปกรณ์ต่อพ่วง
พร้อมติดตั้ง

374

แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 สานักปลัดฯ

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,800 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ ลแค็บ พร้อมหลังคาฯ
จานวน 4 คัน ๆละ 1,200,000 บาท

ใหม่ 2. รถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง

-

-

-

1,700,000

-

สานักปลัดฯ

(ดีเซล) จานวน 1 คัน

375

แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
4.ครุภัณฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
1. โทรศัพท์ ชนิดโชว์เบอร์

2561
(บาท)
800

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
-

งบประมาณ

จานวน 1 เครือ่ ง
2. เครือ่ งโทรสาร แบบใช้

กองแผนและ

30,000

-

-

-

-

กองแผนและ
งบประมาณ

กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้
ครัง้ ละ 30 แผ่น จานวน 1 เครือ่ ง
3. ตู้ 2 ชั้น ด้านบนโล่ง ด้านล่าง

14,100

-

-

-

-

กองแผนและ
งบประมาณ

บานเปิดปิด ขนาด 80x40x160 ซม.

จานวน 2 หลัง ๆละ 7,050 บาท
4. โต๊ะประชุม 10 ที่ นั่ง

43,000

-

-

-

-

งบประมาณ

พร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด
5. เครือ่ งโทรสาร แบบใช้

กองแผนและ

30,000

-

-

-

-

กองกิจการ
สภาฯ

กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้
ครัง้ ละ 30 แผ่น จานวน 1 เครือ่ ง
6. ตู้ทึบชั้นเดียว ประตู 2 บาน

19,500

-

-

-

-

กองกิจการ
สภาฯ

ขนาด 80x60x160 ซม.
จานวน 3 หลัง ๆละ 6,500 บาท
7. ตู้ทึบ 2 ชั้น ประตู 2 บาน

101,250

-

-

-

-

กองกิจการ
สภาฯ

ขนาด 80x40x150 ซม.
จานวน 9 หลัง ๆละ 11,250 บาท
8. ตู้ด้านบนโล่ง ด้านล่าง

75,000

-

-

-

-

สานักปลัดฯ

บานเลื่อน ขนาด 80x40x160 ซม.

จานวน 10 หลัง ๆละ 7,500 บาท
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
9. ตู้ด้านบนโล่ง ด้านล่างทึบ

2561
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
-

กองการ
เจ้าหน้าที่

เปิดปิด ขนาด 80x40x160 ซม.
จานวน 4 หลัง ๆละ 7,500 บาท
10. ตู้ด้านบนทึบ ด้านล่างทึบ

30,000

-

-

-

-

กองการ
เจ้าหน้าที่

เปิดปิด ขนาด 80x40x160 ซม.
จานวน 4 หลัง ๆละ 7,500 บาท
11. ตู้เอกสารขนาด

7,000

-

-

-

-

กองการ
เจ้าหน้าที่

42x60x75x cm.
3 ลิ้นชัก จานวน 1 หลัง

พ.3 12. เครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน

-

56,000

28,000

28,000

-

สานักปลัดฯ

-

-

-

30,000

30,000

สานักปลัดฯ

-

4,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

800

-

-

-

-

15,000

-

-

-

ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 4 เครือ่ ง ๆละ 28,000 บาท
13. เครือ่ งทาลายเอกสารแบบตัดตรง
ทาลายครัง้ ละ 30 แผ่น จานวน
2 เครือ่ ง ๆละ 30,000 บาท
14. โทรศัพท์ ชนิดโชว์เบอร์
จานวน 5 เครือ่ ง ๆละ 800 บาท
15. โทรศัพท์ ชนิดโชว์เบอร์
จานวน 1 เครือ่ ง
16. ตู้ด้านบนทึบ ด้านล่างทึบ
เปิดปิด ขนาด 80x40x160 ซม.

กองแผน
และ
งบประมาณ
กองกิจการ
สภาฯ

จานวน 2 หลัง ๆละ 7,500 บาท
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

17. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
55,000
-

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
กองคลัง

ชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
จานวน 10 หลัง ๆละ 5,500 บาท
18. เครือ่ งพิมพ์ดีดธรรมดา ขนาด

-

20,000

-

-

-

กองคลัง

-

-

90,000

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

36,400

-

-

กองแผนและ

18 นิ้ว จานวน 1 เครือ่ ง

พ.6

19. เครือ่ งปรับอากาศสี่ทิศทาง
แบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จานวน 1 เครือ่ ง
20. เครือ่ งปรับอากาศ แบบติดผนัง

งบประมาณ

(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 1 เครือ่ ง
21. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน

-

-

11,000

-

-

งบประมาณ

จานวน 2 หลัง ๆละ 5,500 บาท
22. เครือ่ งปรับอากาศ แบบติดผนัง

กองแผนและ

-

-

72,800

72,800

109,200

กองคลัง

-

-

18,000

-

-

กองกิจการ

(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 7 เครือ่ ง ๆละ 36,400 บาท
23. จัดซื้อเครือ่ งโทรสาร แบบใช้
กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้

สภาฯ

ครัง้ ละ 20 แผ่น จานวน 1 เครือ่ ง

378

แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
5.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ

2561
(บาท)
22,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
-

กองแผนและ
งบประมาณ

งานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน
1 เครือ่ ง
2. เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์

48,000

-

-

-

-

กองแผนและ
งบประมาณ

/ชนิด LED ขาวดา แบบ Network
จานวน 3 เครือ่ งๆละ 16,000 บาท

3. เครือ่ งพิมพ์ Multifunction

17,000

-

-

-

-

กองแผนและ
งบประมาณ

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จานวน 1 เครือ่ ง
4. เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด

11,200

-

-

-

-

กองแผนและ
งบประมาณ

800 VA จานวน 4 เครือ่ ง ๆละ
2,800 บาท
5. โน๊ตบุ๊คสาหรับประมวลผล

21,000

-

-

-

-

งบประมาณ

จานวน 1 เครือ่ ง
6. เครือ่ งสแกนเนอร์ สาหรับ

กองแผนและ

29,000

-

-

-

-

กองแผนและ
งบประมาณ

งานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 2 จานวน 1 เครือ่ ง
7. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน

-

66,000

-

66,000

-

กองกิจการ
สภาฯ

6 เครือ่ งๆละ 22,000 บาท
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
8. เครือ่ งพิมพ์ Multifunction

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
51,000

-

51,000

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
-

กองกิจการ
สภาฯ

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จานวน 6 เครือ่ งๆละ 17,000 บาท
9. เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด

-

9,600

-

9,600

-

กองกิจการ
สภาฯ

800 VA จานวน 6 เครือ่ ง ๆละ
3,200 บาท
10. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ All In One

-

-

-

138,000

-

สานักปลัดฯ

2,800

-

-

-

-

สานักปลัดฯ

21,000

-

-

-

-

สานักปลัดฯ

29,000

-

-

-

-

สานักปลัดฯ

สาหรับงานประมวลผล
จานวน 6 เครือ่ งๆละ 23,000 บาท

11. เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 1 เครือ่ งๆละ
2,800 บาท
12. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
จานวน 1 เครือ่ ง
13. เครือ่ งสแกนเนอร์ สาหรับ
งานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 2 จานวน 1 เครือ่ ง
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
14. เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)

41,000

-

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

10,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

14,200

-

-

-

สานักปลัดฯ

58,000

-

29,000

58,000

-

กองการ

LEDขาวดา แบบ Network แบบที่ 2
(40 หน้า/นาที) จานวน 1 เครือ่ ง
15. เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สี แบบ Network
จานวน 1 เครือ่ ง
16. เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet

Printer) สาหรับกระดาษขนาด
A3 จานวน 2 เครือ่ งๆละ
8,500 บาท
17. จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ

เจ้าหน้าที่

งานประมวลผล แบบที่ 2 จานวน
5 เครือ่ ง ๆละ 29,000 บาท
18. เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด

3,200

-

3,200

-

-

กองการ
เจ้าหน้าที่

800 VA จานวน 2 เครือ่ ง ๆละ
3,200 บาท

พ.1 19. เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

8,600

-

-

-

-

สานักปลัดฯ

60,000

-

-

-

-

กองคลัง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 2 เครือ่ ง ๆละ 4,300 บาท

พ.2 20. จัดซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 จานวน

2 เครือ่ ง ๆละ 30,000 บาท
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

21. เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)

5,600

-

-

-

-

กองคลัง

12,000

-

-

-

-

กองคลัง

-

63,000

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

8,600

4,300

4,300

สานักปลัดฯ

-

-

22,000

22,000

22,000

สานักปลัดฯ

28,000

-

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

7,500

10,000

-

สานักปลัดฯ

800 VA จานวน 2 เครือ่ ง ๆละ
2,800 บาท
22. เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED สี แบบ Network
จานวน 1 เครือ่ ง

พ.3

23. เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ ก
สาหรับประมวลผล
จานวน 3 เครือ่ ง ๆละ 21,000 บาท

24. เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จานวน 4 เครือ่ ง ๆละ 4,300 บาท
25. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 3 เครือ่ ง ๆละ 22,000 บาท

26. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2
จานวน 1 เครือ่ ง
27. เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด
800 VA จานวน 7 เครือ่ ง ๆละ
2,500 บาท
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
28. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
22,000

-

-

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
-

กองแผนและ
งบประมาณ

งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 1 เครือ่ ง
29. เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ ก

-

21,000

-

-

-

งบประมาณ

สาหรับประมวลผล จานวน 1 เครือ่ ง

30. เครือ่ งสแกนเนอร์ สาหรับ

กองแผนและ

-

18,000

-

-

-

กองแผนและ
งบประมาณ

งานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 1 จานวน 1 เครือ่ ง
31. เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด

-

5,900

-

-

-

งบประมาณ

1 KVA จานวน 1 เครือ่ ง
32. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ

กองแผนและ

-

88,000

-

88,000

-

กองกิจการ
สภาฯ

งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 8 เครือ่ ง ๆละ 22,000 บาท

33. เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ

-

31,600

-

23,700

-

กองกิจการ
สภาฯ

ชนิด LED ขาวดา แบบ Network
จานวน 7 เครือ่ ง ๆละ 7,900 บาท
34. เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด

-

10,000

-

10,000

-

กองกิจการ
สภาฯ

800 VA จานวน 8 เครือ่ ง ๆละ
2,500 บาท
35. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ

-

66,000

-

88,000

88,000

กองคลัง

งานประมวลผล แบบที่ 1 จานวน
11 เครือ่ ง ๆละ 22,000 บาท
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
36. เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)

-

7,500

-

10,000

10,000

กองคลัง

-

60,000

-

-

-

กองการ

2561
(บาท)

800 VA จานวน 11 เครือ่ ง ๆละ
2,500 บาท
37 เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ

เจ้าหน้าที่

งานประมวลผล แบบที่ 2 จานวน
2 เครือ่ ง ๆละ 30,000 บาท
38. เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ ก

-

21,000

-

-

-

กองการ
เจ้าหน้าที่

สาหรับงานประมวลผล
จานวน ๑ เครือ่ ง
39. เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด

-

10,000

-

-

-

กองการ
เจ้าหน้าที่

800 VA จานวน 4 เครือ่ ง ๆละ
2,500 บาท
40. เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด

-

2,600

-

-

-

กองการ
เจ้าหน้าที่

LED ขาวดา (๑๘ หน้า/นาที)
จานวน 1 เครือ่ ง ๆ ละ 2,6๐๐ บาท
41. เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด

-

15,000

-

-

-

กองการ
เจ้าหน้าที่

LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่
2 (33 หน้า/นาที) จานวน 1 เครือ่ ง

42. เครือ่ งสแกนเนอร์ สาหรับ
งานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ

-

29,000

-

-

-

กองการ
เจ้าหน้าที่

แบบที่ ๒ จานวน ๑ เครือ่ ง
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

43. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
22,000

22,000

-

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
-

ตรวจสอบ
ภายใน

งานประมวลผล แบบที่ 1
จานวน 2 เครือ่ ง ๆละ 22,000 บาท

44. เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด

-

5,000

2,500

-

-

ตรวจสอบ
ภายใน

800 VA จานวน 3 เครือ่ ง ๆละ
2,500 บาท

พ.6

45. อุปกรณ์กระจายการทางาน

-

-

230,000

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

21,000

-

-

สานักปลัดฯ

-

1,400

-

-

-

สานักปลัดฯ

-

-

2,600

-

-

กองคลัง

-

-

7,500

-

-

กองการ

สาหรับเครือข่าย (Link Load
Balancer) พร้อมติดตั้ง
จานวน 1 เครือ่ ง
46. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง
แบบที่ 2 พร้อมติดตั้ง
จานวน 1 เครือ่ ง
47. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนก
ประสงค์ (Smart Card Reader)
จานวน 2 เครือ่ ง ๆละ 700 บาท
48. เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขาวดา (๑๘ หน้า/นาที)
49. เครือ่ งสารองไฟ ขนาด 800 VA

จานวน 3 เครือ่ ง ๆละ 2,500 บาท

เจ้าหน้าที่
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

50. เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)

12,000

-

-

-

15,000

กองคลัง

-

-

35,000

35,000

-

สานักปลัดฯ

-

-

-

110,000

-

สานักปลัดฯ

LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 2

จานวน 1 เครือ่ ง

ใหม่

51. เครือ่ งสแกนเนอร์ สาหรับ
งานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ
แบบที่ 3 จานวน 2 เครือ่ ง ๆละ
35,00 บาท
52. อุปกรณ์สาหรับจัดเก็บข้อมูล
แบบภายนอก (External Storage)
จานวน 1 เครือ่ ง

รวม 1,028,740 2,283,800 1,932,800
35
34
21

3,943,700 1,478,500

25

8
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แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ที่

แผนงาน

หมวด

2 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
1.ครุภัณฑ์การแพทย์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
1. เครือ่ งช่วยหายใจ (SCBA)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)

400,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

100,000

100,000

-

100,000

-

สานักการช่าง

14,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

-

-

20,000

-

-

สานักการช่าง

30,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

สาหรับงานดับเพลิง กู้ ชีพ-กู้ภัย
จานวน 4 ชุด ๆละ 100,000 บาท
2. เครือ่ งกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
AED (Automated External
Defibrillator) จานวน 3 ชุด
3. เปลสนามอลูมิเนียมแบบพับ
4 ตอน พร้อมกระเป๋า จานวน 2 ชุด
ๆละ 7,000 บาท
4. แผ่นกระดานเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย พร้อมหมอนรอง จานวน 2 ชุด

ๆละ 10,000 บาท

2.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. วิทยุสื่อสารชนิดประจาที่
ขนาดกาลังส่งไม่นอ้ ยกว่า 60 วัตต์
(สังเคราะห์ความถี่ประเภท2) จานวน
1 เครือ่ งๆ ละ 30,000 บาท
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

2. ชุดอุปกรณ์ทวนสัญญาณ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)

250,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

16,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

-

96,000

-

-

-

สานักการช่าง

-

-

30,000

-

-

สานักการช่าง

9,000,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

2,800,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

วิทยุสื่อสาร(REPEATER) พร้อมเสา
สัญญาณรับ-ส่ง และอุปกรณ์ติดตั้ง
ครบชุด จานวน 1 ชุด
3. แผงรับส่งสัญญาณวิทยุ
โฟลเด็ดไดโพล 8 สแตก ( 2 ข้าง ๆละ

4 สแตก) จานวน 1 ชุด

พ.3

4. เครือ่ งรับส่ง วิทยุชนิดมือถือ
VHF/FM ขนาดกาลังส่งไม่ต่ากว่า
5 วัตต์ (แบบสังเคราะห์ ความถี่
ประเภท 2 ) จานวน 8 เครือ่ ง ๆละ

พ.6

5. เครือ่ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
ชนิดประจาที่ ขนาด 40 วัตต์
จานวน 1 เครือ่ ง

3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1. รถยนต์ดับเพลิง ขนาด
12,000 ลิตร พร้อมระบบฉีดโฟม
จานวน 1 คัน
2. รถยนต์ดับเพลิงอเนก
ประสงค์ ขนาด 5,000 ลิตร
จานวน 1 คัน
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
3. รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อม

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)

2,500,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

-

-

-

5,000,000

-

สานักการช่าง

8,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

12,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

40,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

6,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

15,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

-

28,000

-

-

-

สานักการช่าง

อุปกรณ์ช่วยชีวิต จานวน 1 คัน
4. รถยนต์ดับเพลิงกู้ ภัย
ในที่ สูงแบบบันไดเลื่อน ความสูง
กระเช้า 28 ม.จานวน 1 คัน

4.ครุภัณฑ์สานักงาน

- เพือ่ ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 1. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
ปฏิบัตงิ านเป็นไปด้วยความสะดวก บานเลื่อนจานวน 2 ตู้ๆ ละ
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

4,000 บาท
2. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเปิดจานวน 2 ตู้ๆ ละ
6,000 บาท
3. ตู้เหล็กเก็บชุดดับเพลิง
จานวน 2 ตู้ๆ ละ 20,000 บาท
4. เก้าอี้สานักงาน
จานวน 4 ชุดๆ ละ 1,500 บาท
5. ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะ
จานวน 1 ชุด
6. เครือ่ งปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู
จานวน 1 เครือ่ ง
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

วัตถุประสงค์

5.ครุภัณฑ์ดับเพลิง

1. ชุดดับเพลิงภายในอาคาร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)

600,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

100,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

60,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

-

-

45,000

-

-

สานักการช่าง

-

95,000

-

-

-

สานักการช่าง

-

-

70,000

-

-

สานักการช่าง

พร้อมอุปกรณ์ป้องกันจานวน 4 ชุด

ชุดละ 150,000 บาท
2. พัดลมระบายควัน
ขนาดใบพัด 24 นิ้ว ชนิดเครือ่ งยนต์
เบนซิน พร้อมท่อส่งลม จานวน 1 ชุด

3. หัวฉีดน้าดับเพลิงแบบ
ปรับปริมาณน้าได้ จานวน 2 ชุด
ๆละ 30,000 บาท

พ.6

4. เครือ่ งผสมน้ายาโฟมดับเพลิง
จานวน 1 เครือ่ ง พร้อมน้ายาโฟม
จานวน 3 ถัง

6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

1. เครือ่ งติดตามการทางานของหัวใจ

และการแพทย์

และสัญญาณชีพ จานวน 1 เครือ่ ง

7. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1. เครือ่ งตัดคอนกรีตมือถือชนิด
เครือ่ งยนต์ ขนาดใบตัด 16 นิ้ว
จานวน 1 เครือ่ ง
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
8. ครุภัณฑ์โรงงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
1. แม่แรงตะเฆ่ ขนาด 4.5 ตัน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)

-

-

15,000

-

-

400,000

-

-

-

-

-

99,000

-

-

279,000

5,100,000

0

6

2

สานักการช่าง

พร้อมขาตั้งแบบ 4 ขา ชนิด
ปรับระดับได้ จานวน 1 ชุด

9.ครุภัณฑ์อื่นๆ

1. เครือ่ งค้ายันไฮดรอลิค

สานักการช่าง

พร้อมเครือ่ งยนต์ต้นกาลัง
จานวน 1 ชุด

พ.6 2. อุปกรณ์กู้ภัยทางสูง

สานักการช่าง

จานวน 1 ชุด

รวม 16,351,000 319,000
18
4
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แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ที่

แผนงาน

3 การศึกษา

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
1.ครุภัณฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

- เพือ่ ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 1. เครือ่ งโทรศัพท์ชนิโชว์เบอร์

2561
(บาท)
6,400

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
-

ศึกษาฯ

ปฏิบัตงิ านเป็นไปด้วยความสะดวก จานวน 8 เครือ่ ง ๆละ 800 บาท
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

2. เครือ่ งพิมพ์ดีดตั้งโต๊ะ

-

-

-

-

15000

1. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ

กองการ
ศึกษาฯ

จานวน 1 เครือ่ ง

2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กองการ

116,000

116,000

87,000

-

-

กองการ
ศึกษาฯ

งานประมวลผล แบบที่ 2 จานวน
11 เครือ่ ง ๆละ 29,000 บาท
2. เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์

32,000

-

32,000

-

-

กองการ
ศึกษาฯ

/ชนิด LED ขาวดา แบบ Network
จานวน 4 เครือ่ งๆละ 16,000 บาท

3. เครือ่ งพิมพ์ Multifunction

17,000

-

-

-

45,000

กองการ
ศึกษาฯ

ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จานวน 4 เครือ่ ง
4. เครือ่ งสารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA
จานวน 8 เครือ่ งๆละ 5,800 บาท

29,000

-

-

-

29,000

กองการ
ศึกษาฯ
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
5. เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ ค

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
44,000

กองการ
ศึกษาฯ

สาหรับประมวลผล จานวน 2 เครือ่ ง

ๆละ 22,000 บาท
6. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

-

-

-

-

7,600

กองการ
ศึกษาฯ

สาหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ ค
จานวน 2 ชุด ๆละ 3,800 บาท
7. ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน

-

-

-

-

24,000

กองการ
ศึกษาฯ

ที่ มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จานวน 2 ชุด ๆละ 12,000 บาท

-

8. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส

-

-

-

21,000

ศึกษาฯ

จานวน 3 ชุด ๆละ 7,000 บาท

รวม 200,400 116,000 119,000
5
1
2

กองการ

0

185,600

0

7
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แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ที่

แผนงาน

4 เคหะและชุมชน

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

1.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - เพือ่ ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 1. กล้างถ่ายภาพ ความละเอียด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)

60,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

34,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

-

38,600

-

-

-

สานักการช่าง

30,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

-

-

60,000

-

-

สานักการช่าง

-

-

48,000

-

-

สานักการช่าง

ปฏิบัตงิ านเป็นไปด้วยความสะดวก ไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 เครือ่ ง
2. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)
ขนาด 40 นิ้ว จานวน 2 เครือ่ ง

ๆละ 17,000 บาท
3. กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ความละเอียด 20 ล้านพิเซล
จานวน 2 ตัวๆ ละ 19,300 บาท

2.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

1. เครื่องเสียงพร้อมลาโพงแบบเคลื่อนที่

จานวน 2 ชุด ๆละ 15,000 บาท
2. เครือ่ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จานวน 5 เครือ่ ง

ๆละ 12,000 บาท
3. เครือ่ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM

ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์
จานวน 2 เครือ่ ง ๆละ 24,000 บาท
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
3.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
1. รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)

3,500,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

1,200,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

2,450,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

3,950,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

100,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

750,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

20,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 5 ตัน พร้อมกระเช้า
ซ่อมไฟฟ้า จานวน 1 คัน
2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
1 ตัน ความจุกระบอกสูบไม่นอ้ ยกว่า

2,900 ซีซี ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
เกียร์อัตโนมัติ ห้องโดยสารดับเบิ้ ล
แค๊บ 4 ประตู จานวน 1 คัน
3. รถยนต์กระบะบรรทุก 6 ล้อ
เครือ่ งยนต์ไม่นอ้ ยกว่า 170 แรงม้า

จานวน 1 คัน
4. รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน
ไฮโดรลิก ขนาด 6 ตัน แขนยกสูงได้

ไม่น้อยกว่า 11.00 เมตร พร้อม
กระเช้าไฟฟ้า จานวน 1 คัน
5. บันไดท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ
ท้ายลาด ทะเบียน 80-6309 ตาก
จานวน 1 อัน
6. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จานวน 1 คัน

7. หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
8. สัญญาณไฟวับวาบ ชนิด LED

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)

20,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

70,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

-

2,400,000

-

-

-

สานักการช่าง

2,750,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

-

1,920,000

-

-

-

สานักการช่าง

3 วัตต์ ทรงแบน พร้อมกล่องเสียง
จานวน 1 ชุด
9. ติดตั้งเครือ่ งบันทึกการเดินทาง
ของรถที่ ใช้ในกิจการสานักการช่าง
จานวน 5 เครือ่ ง ๆละ 14,000 บาท

10. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,800 ซีซี ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิ้ ลแคบ จานวน 2 คัน ๆละ
1,200,000 บาท
11. รถบรรทุกน้า จุน้าได้ไม่นอ้ ยกว่า

6,000 ลิตร พร้อมระบบอุปกรณ์
ฉีดส่งน้า จานวน 1 คัน
12. รถบรรทุก 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก

จานวน 1 คัน
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
4.ครุภัณฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
1. เครือ่ งโทรสาร ชนิดใช้

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)

30,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

-

18,000

-

-

-

สานักการช่าง

-

-

300,000

-

-

สานักการช่าง

-

-

75,000

-

-

สานักการช่าง

-

-

-

60,000

-

สานักการช่าง

-

28,000

28,000

-

-

สานักการช่าง

กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครัง้ ละ

30 แผ่น จานวน 1 เครือ่ ง
2. พัดลมอุตสาหกรรม
หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว
แบบขาตั้ง จานวน 6 ตัว ๆละ
3,000 บาท
3. เต็นท์ทรงโดม ขนาด 4 x 8 เมตร
จานวน 15 หลัง ๆละ 20,000 บาท

4. เก้าอี้พลาสติก ชนิดมี
พนักพิง (ไม่มีที่ท้าวแขน) วัสดุ
พลาสติกเกรด A จานวน 300 ตัว
ๆละ 250 บาท
5. เก้าอี้แบบบุนวม หุ้มด้วย
หนังเทียม จานวน 100 ตัว ๆละ
600 บาท
6. โต๊ะพับอเนกประสงค์
(แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า) ขนาดไม่นอ้ ยกว่า

1.80 x 0.75 x 0.75 เมตร
จานวน 20 ตัว ๆละ 2,800 บาท
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)

-

-

56,000

56,000

-

สานักการช่าง

-

100,000

-

-

-

สานักการช่าง

120,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

10. ชุดโซฟา จานวน 1 ชุด

19,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

11. ผ้าเต้นท์ จานวน 5 ผืน ๆละ

62,500

-

-

-

-

สานักการช่าง

-

35,000

-

-

-

สานักการช่าง

-

-

22,000

-

-

สานักการช่าง

-

-

23,000

-

-

สานักการช่าง

-

-

100,000

-

-

สานักการช่าง

7. โต๊ะพับอเนกประสงค์
(แบบโต๊ะกลมขาพับ) ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
จานวน 20 ตัว ๆละ 5,600 บาท
8. ตู้เก็บเอกสารแบบราง
ชนิดพวงมาลัย 10 ตู้ ๆละ
10,000 บาท
9. เครือ่ งปรับอากาศ แบบฝังเพดาน
จานวน 2 เครือ่ ง ๆละ 60,000 บาท

12,500 บาท
12. พัดลม ขนาด 24 นิ้ว
จานวน 10 ตัวๆ ละ 3,500 บาท
13. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน
จานวน 4 หลัง ๆละ 5,500 บาท
14. เครือ่ งพิมพ์ดีดไฟฟ้า
จานวน 1 เครือ่ ง
15. ผ้าใบเต็นท์ ขนาด 4x8 เมตร
จานวน 10 ผืน ๆละ 10,000 บาท
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
5.ครุภัณฑ์สารวจ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
1. กล้องระดับ กาลังขยาย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)

135,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

30,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

60,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

400,000

-

-

-

สานักการช่าง

50,000

-

-

-

สานักการช่าง

-

-

50,000

-

-

สานักการช่าง

-

-

24,000

-

-

สานักการช่าง

ไม่น้อยกว่า 32 เท่า จานวน 3 ตัว
ๆละ 45,000 บาท
2. ไม้สต๊าฟอะลูมิเนียม
แบบพับ ขนาดความสูง 4 ม.
จานวน 4 ไม้ ๆละ 7,500 บาท
3. เครือ่ งวัดระยะด้วยแสง
เลเซอร์ จานวน 4 เครือ่ ง เครือ่ งละ
15,000 บาท
4. กล้องสารวจแบบประมวลผล
พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จานวน 1 ตัว

5. เครือ่ งหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม จานวน 2 เครือ่ ง ๆละ
25,000 บาท
6. เครือ่ งบันทึกข้อมูลการเดินทาง
ของรถ จานวน 5 เครือ่ ง
ๆละ 10,000 บาท
7. ล้อวัดระยะทาง จานวน 3 เครือ่ ง
ๆละ 8,000 บาท
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
6.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
1. เครือ่ งปริน้ เรเซอร์ขนาด A3

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)

70,000

-

-

-

สานักการช่าง

90,000

-

-

-

สานักการช่าง

15,800

-

-

-

สานักการช่าง

150,000

-

-

-

สานักการช่าง

58,000

-

-

-

สานักการช่าง

78,000

-

-

-

สานักการช่าง

90,000

-

-

-

สานักการช่าง

400,000

-

-

-

สานักการช่าง

จานวน 1 เครือ่ ง
2. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ ค
จานวน 1 เครือ่ ง
3. เครือ่ งปริน้ หัวฉีด ขนาด A3
จานวน 2 เครือ่ ง เครือ่ งละ
7,900 บาท
4. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสารวจออกแบบ จานวน 3 เครือ่ ง

ๆละ 50,000 บาท
5. เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 จานวน
2 เครือ่ ง ๆละ 29,000 บาท
6. เครือ่ งสารองไฟฟ้า
ขนาด 2 kVA จานวน 6 เครือ่ ง ๆละ

13,000 บาท
7. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ ค
จานวน 1 เครือ่ ง
8. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมวิเคราะห์ และออกแบบ
โครงสร้างขั้นสูง
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
9. เครือ่ งสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)

58,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

-

56,800

-

-

-

สานักการช่าง

-

53,000

-

-

-

สานักการช่าง

24,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

3,200,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

-

-

4,000,000

-

-

สานักการช่าง

เอกสารฯ แบบที่ 2 จานวน 2 เครือ่ ง

ๆละ 29,000 บาท
10. เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก
(InKjet Printer) สาหรับกระดาษ
ขนาด A3 จานวน 8 เครือ่ ง ๆละ
7,100 บาท
11. เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด

LED ขาวดาสาหรับกระดาษ
ขนาด A3 จานวน 1 เครือ่ ง

7. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. เครือ่ งทาน้าเย็น แบบถังคว่า 1 ก๊อก

จานวน 3 เครือ่ ง ๆละ 8,000 บาท

8. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1. รถบดล้อเหล็ก สั่นสะเทือน
ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน
จานวน 1 คัน
2. รถบดล้อล้อยาง ไม่น้อยกว่า
8 ล้อ จานวน 1 คัน
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
9. ครุภัณฑ์การเกษตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
1. เครือ่ งสูบน้าแบบหอยโข่ง

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)

450,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

950,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

300,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

150,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

ท่อดูด-ท่อส่งไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว
จานวน 1 เครือ่ ง

10. ครุภัณฑ์อื่นๆ

1. เครือ่ งตรวจวัดคุณภาพ
การสะท้อนแสงของเครือ่ งหมาย
จราจร จานวน 1 เครือ่ ง
2. เครือ่ งเจาะเก็บตัวอย่างผิวจราจร
คอนกรีต และแอสฟัลต์คอนกรีต
แบบไฟฟ้า พร้อมเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า

จานวน 1 เครือ่ ง
3. ชุดเครือ่ งมือควบคุมคุณภาพงาน
ตีเส้นจราจร จานวน 1 เครือ่ ง

รวม 21,924,300 4,649,400 4,786,000 116,000
37
9
12
2

-

0
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แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ที่

แผนงาน

หมวด

5 การศาสนาวัฒนธรรมและ ค่าครุภัณฑ์
นันทนาการ

ประเภท
1.ครุภัณฑ์เกษตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

- เพือ่ ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 1. จัดซื้อเครือ่ งปั๊มน้าแบบหอยโข่ง

2561
(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
กองการ
ศึกษาฯ

ปฏิบัตงิ านเป็นไปด้วยความสะดวก ขนาดไม่นอ้ ยกว่า ๒ แรงม้า
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

จานวน ๒ ตัว ๆละ 100,000 บาท
2. จัดซื้อเครือ่ งไดโว่ขนาด 2 นิ้ว

20,000

-

-

20,000

-

ศึกษาฯ

จานวน 4 ตัว ๆละ 10,000 บาท
3. จัดซื้อเครือ่ งปั๊มน้า ขนาด 15 แรงม้า

-

-

-

-

250,000

1. จัดซื้อเครือ่ งกรองน้าสแตนเลส

30,000

-

-

-

-

95,000

-

-

47,500

-

30,000

-

-

-

-

350,000

4. จัดซื้อรถตัดหญ้าชนิดนั่งขับ

กองการ
ศึกษาฯ

จานวน 1 คัน

จานวน 2 เครือ่ ง ๆละ 50,000 บาท

กองการ
ศึกษาฯ

จานวน 2 เครือ่ ง ๆละ 15,000 บาท

5. เครือ่ งกรองน้าสแตนเลส

กองการ
ศึกษาฯ

จานวน 15 เครือ่ ง ๆละ 95,000 บาท
3. จัดซื้อเครือ่ งตัดหญ้าแบบข้ออ่อน

กองการ
ศึกษาฯ

จานวน 2 เครือ่ ง ๆละ 15,000 บาท
2. จัดซื้อเครือ่ งตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

กองการ
ศึกษาฯ

จานวน 1 เครือ่ ง

2.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กองการ

-

-

-

100,000

-

กองการ
ศึกษาฯ
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
6. เครือ่ งตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5
นิ้ว
จานวน 2 เครือ่ ง ๆละ 17,500
บาท
7. รถตัดหญ้าชนิดนั่งขับ

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
35,000 กองการ
ศึกษาฯ

-

-

-

-

350,000

ศึกษาฯ

จานวน 1 คัน

3.ครุภัณฑ์โรงงาน

1) จัดซื้อเครือ่ งเลื่อยยนต์

15,000

-

-

-

-

1. จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อม

100,000

-

-

-

-

100,000

-

-

-

-

14,000

-

-

-

-

-

165,000

-

-

-

ๆละ 8,000 บาท

กองการ
ศึกษาฯ

ๆละ 33,000 บาท
5. ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จานวน 4 ตู้

กองการ
ศึกษาฯ

จานวน 1 ตัว
4. จัดซื้อพัดลมไอน้า จานวน ๕ ตัว

กองการ
ศึกษาฯ

ติดตั้ง อาคารเทนนิส จานวน ๑ ชุด
3. จัดซื้อเครือ่ งดูดฝุ่น

กองการ
ศึกษาฯ

ติดตั้ง อาคารฟิตเนส จานวน ๑ ชุด
2. จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อม

กองการ
ศึกษาฯ

จานวน 1 เครือ่ ง

4.ครุภัณฑ์สานักงาน

กองการ

-

-

-

165,000

-

กองการ
ศึกษาฯ
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
5.ครุภัณฑ์กีฬา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

- เพื่อรองรับการให้บริการแก่

1. จัดซื้อชุดดัมเบล พร้อมขาตั้ง

ประชาชนที่มาใช้บริการ

จานวน 1 ชุด

ออกกาลังกาย

2. จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จานวน 4 ชุด

2561
(บาท)
150,000

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
-

กองการ
ศึกษาฯ

-

500,000

-

500,000

-

กองการ
ศึกษาฯ

ๆละ 250,000 บาท

-

3. จัดซื้อจักรยานนั่งตรงปั่ น

-

300,000

-

-

ศึกษาฯ

จานวน 2 ชุด ๆละ 150,000 บาท

-

4. จัดซื้อจักรยานเอนปั่ น

-

400,000

-

-

กองการ
ศึกษาฯ

จานวน 2 ชุด ๆละ 200,000 บาท
5. จัดซื้อเครือ่ งซิทอัพ จานวน 4 ชุด

กองการ

-

-

400,000

-

-

กองการ
ศึกษาฯ

ๆละ 200,000 บาท
6. จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จานวน 1 เครือ่ ง

-

-

-

350,000

-

กองการ
ศึกษาฯ

รวม 754,000 1,015,000 1,100,000 1,182,500 635,000
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แบบ ผ. 03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ที่

แผนงาน

6 การพาณิชย์

หมวด
ค่าครุภัณฑ์

ประเภท
1.ครุภัณฑ์สานักงาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

- เพือ่ ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ 1. เก้าอี้สานักงาน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)

6,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

120,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

12,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

8,000

-

-

-

-

สานักการช่าง

9,900

-

-

-

-

สานักการช่าง

-

-

6,000

-

-

สานักการช่าง

-

55,000

-

-

-

สานักการช่าง

ปฏิบัตงิ านเป็นไปด้วยความสะดวก จานวน 4 ชุด ๆละ 1,500 บาท
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

2. แถว 4 ที่ นั่ง ที่ นั่งเหล็ก
จานวน 20 ตัว ๆละ 6,000 บาท
3. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเปิดจานวน 2 ตู้ ๆละ
6,000 บาท
4. ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเลื่อนจานวน 2 ตู้ ๆละ
4,000 บาท
5. โต๊ะหมู่บูชา จานวน 1 ชุด
6. เก้าอี้สานักงาน จานวน 4 ตัว
ๆละ 1,500 บาท
7. เก้าอี้พักคอย 4 ที่ นั่ง
จานวน 10 ชุด ๆละ 5,500 บาท
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แบบ ผ. 03

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)

-

-

310,000

-

-

สานักการช่าง

-

15,000

-

-

-

สานักการช่าง

-

7,100

-

-

-

สานักการช่าง

77,100

316,000

-

-

จานวน 1 ชุด
2. ตู้ลาโพงประชาสัมพันธ์
แบบแขวนผนัง ขนาดกาลังขับ
500 วัตต์ จานวน 1 ชุด

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก
(InKjet Printer) สาหรับกระดาษ
ขนาด A3 จานวน 1 เครือ่ ง

รวม 155,900
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่ อให้ทราบผลการดำเนินการโครงการ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ว่าดำเนินการให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด ตาก เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดตาก สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร์ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่ วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียด
แนวทางการพิจารณา ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
๓. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน
๓.๔ วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
๓.๕ กลยุทธ์ 5 คะแนน
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน
๓.๘ แผนงาน 5 คะแนน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80คะแนน)
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2.การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการ เพื่ อ ให้ ท ราบว่า ดำเนิ น การสอดคล้ อ งกั บ
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตาก ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนัง สือกระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/
ว ๒๙๓๑ ลงวั นที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซั กซ้ อมแนวทางการทบทวนแผนพั ฒนาท้ องถิ่ น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒ นา จะต้องดำเนินการให้ แล้วเสร็จภายในหกสิบ วัน นับ แต่วันที่ป ระกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณา ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 คะแนน
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 5 คะแนน
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ 5 คะแนน
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
5 คะแนน
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5 คะแนน
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ผลคาดว่าที่จะได้รับ 5 คะแนน
การติดตามและประเมินผล
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๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ ที่ ค วรได้ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความสอดคล้ อ งและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80คะแนน)
3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่ มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒนาให้ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
โดยใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance indicators )
(2) แบบบัตรคะแนน (Score card Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Score card
Model ของ Kaplan Norton
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement
System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ PPMS
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาทีเ่ กิดขึ้น หรือ Problem-Solving Method
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ตามข้อ (1) - (10) หรือแบบผสมก็ได้
- เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย
(Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่
- ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร หรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร
การติดตามและประเมินผล
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- วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs)
- ผลกระทบ (Impact)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วนจัง หวัดตาก เป็นการ
ติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการติดตาม
ประเมิ นผลและประเมินผลโครงการพัฒ นาที่อ งค์การบริหารส่วนจัง หวัดตากได้ดำเนินการตามแผน
ดำเนินงานว่าเป็นไปตามการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการ
ประเมินผลในระดับใด
3.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีวิธี
ในการดำเนินการ ดังนี้
1) ขอบเขตในการติดตามและประเมินผล
1.1) ติด ตามผลการดำเนิ น งาน ตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
1.2) ติดตามและประเมิ นผลความพึ งพอใจต่อ ผลการดำเนิ นงานขององค์ การ บริหารส่วนจังหวัดตาก
2) เครื่องมือ / ระยะเวลาการติดตามและประเมินผล
2.1) การติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำเนิ น งาน ตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากโดยใช้เครื่องมือ ดังนี้
2.1.1 ระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)
2.1.2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก
2.1.3 บัญชีสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนของกองคลัง
2.1.4 การสอบถามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ (สอบถามจาก
กองที่ รับ ผิด ชอบโครงการและฝ่ ายพั ส ดุ) ระยะเวลาในการติ ดตาม 1 ปี ง บประมาณ (ตั้ ง แต่วัน ที่ 1
ตุ ล าคม ของปี ห นึ่ ง ถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน ของปี ถั ด ไป) โดยดำเนิ น การติ ด ตามเป็ น รายไตรมาส
จำนวน 4 ครั้ง การรายงานผลการติดตามในด้านระยะเวลาและด้านค่าใช้จ่าย โดยดำเนินการรายงานผล
ความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง และมีการรายงานและเสนอความคิดเห็นประจำปี 1 ครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2.2) การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ.2562 โดยขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการใน
แต่ละยุทธศาสตร์ดำเนินการทอดแบบประเมินความพึงพอใจ ยุทธศาสตร์ละ 500 ฉบับ และจัดเก็บ
ส่งคืนกองแผนและงบประมาณ ภายในเดือนกันยายน 2562
2.3) การลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการในการติดตามและประเมินผล
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2.3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามประเมินผลในการ
รวบรวมและติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการติดตามและประเมินผล
วิธีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนรายงานการติดตามประเมินผล ทั้งปัญหาและอุปสรรค เสนอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลอย่างต่ อเนื่อง เพื่อลงพื้นที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อให้ทราบถึง
ผลการดำเนิ น งานและ ปั ญ หาอุ ป สรรคของโครงการตลอดจนผลกระทบต่ า งๆที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
จากการดำเนินโครงการและเพื่อที่ผู้ดำเนินงานตามโครงการจะได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
2.3.2 สั ด ส่ ว นจำนวนโครงการที่ จ ะลงพื้ น ที่ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
คิดเป็นร้อยละ 20 ของโครงการในแผนดำเนินงานประจำปี
2.3.3 การคั ด เลื อ กโครงการในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ ที่ จ ะติ ด ตามโดย
พิจารณาจากโครงการที่มี กลุ่มเป้าหมายหลากหลาย และครอบคลุมทุกแผนงาน สำหรับประเด็นในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ
1) การบรรลุวัตถุประสงค์
2) การใช้ประโยชน์ / ความคุ้มค่า
3) ความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้ประโยชน์/เข้าร่วมโครงการ
3.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
หนั งสือ กระทรวงมหาดไทย ด่ วนที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 5797 ลงวั นที่ 10
ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้อ งถิ่ น (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2559 ให้ คณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นา
ท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนดไว้ นั้น ปรากฏว่า ผลการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่ อความสอดคล้อ งแผนพั ฒ นาท้ องถิ่นขององค์การบริห ารส่ วน
จัง หวั ด ตาก ได้ 95 คะแนนจากคะแนนเต็ ม 100 คะแนน และผลการพิ จ ารณาการติ ด ตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ 94
คะแนนจากคะแนนเต็ม 100
สำหรับผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในปี
พ.ศ.2561 มีจำนวน 377 โครงการ งบประมาณ 350,845,981.- บาท นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน
334 โครงการ งบประมาณ 233,123,140.-บาท ผลการติดตามแผนงาน/โครงการ สรุปดังนี้
ประเด็นการติดตามด้านระยะเวลา ปรากฏว่ามีโครงการ/แผนงานที่ดำเนินการ
แล้ ว เสร็ จทั้ งสิ้ น จำนวน 214 โครงการ โครงการที่ อ ยู่ ระหว่ างดำเนิ น การ จำนวน 82 โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ และยกเลิกโครงการ จำนวน 26 โครงการ
ประเด็ น การติ ด ตามด้ า นค่ า ใช้ จ่ าย ปรากฏว่ า มี ก ารเบิ ก จ่า ยงบประมาณของ
โครงการดำเนินการแล้วเสร็จเป็นเงินทั้งสิ้น 190,416,274.79 บาท จากงบประมาณดำเนินการของ
โครงการที่ตั้งไว้ จำนวน 233,123,140.-บาท
การติดตามและประเมินผล
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ประเด็นความพึงพอใจ
1) ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตากในแต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนา พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.87) เมื่อพิจารณาเป็น
รายยุ ท ธศาสตร์ พบว่ า ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาด้ าน
การบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบ ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (ค่าเฉลี่ย 4.62)
รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา (ค่าเฉลี่ย 3.98) ,ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 3.77) ,ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุ ณ ภาพชี วิ ต (ค่ า เฉลี่ ย 3.66) และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการบริ ห ารจั ด การและอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 3.32) ตามลำดับ
2) ต่ อผลการดำเนิ น งานขององค์ การบริห ารส่วนจั ง หวัดตากในภาพรวมพบว่ า
มี ความพึ งพอใจมากที่ สุ ด (ค่ าเฉลี่ ย 3.86) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายประเด็ น พบว่า มี ก ารรายงานผล
การดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ (ค่าเฉลี่ย 4.10) รองลงมา คือ ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 3.99) และการดำเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด (ค่าเฉลี่ย 3.90) ตามลำดับ และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /
กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.67)
4.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
การจัด ทำแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ใช้ ห ลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภายใน
องค์การบริห ารส่วนจังหวัดตาก จากภาคส่วนราชการภู มิภ าค และภาคประชาชน เพื่ อร่วมกำหนด
เป็นทิศทางการปรับปรุง ป้องกัน และแก้ไขการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ในอนาคตต่อไป
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) การจัด ทำแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น ควรพิ จารณางบประมาณและคำนึง ถึ ง สถานะ
การเงินการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2) ควรเร่งรัด ให้ มีก ารดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ที่ ตั้ง ในข้ อบั ญ ญั ติง บประมาณ
รายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และดำเนินการให้ทันตามแผนดำเนินงานที่กำหนด
3) ควรพิ จารณาตั้ง งบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่
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