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จัดทําโดย 
    ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

– 2565) 

จังหวัดตาก 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน   
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 



 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

เร่ือง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  

เพ่ิมเติม (คร้ังที่ 8)   

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดตาก  

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 8) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนน้ัน รวมท้ังวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม        
โดยถือปฏิบัติตามข้ันตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กล่าวคือคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผล     
และความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/๒๕64 
เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม ๒๕64 หนังสือจังหวัดตาก ด่วนท่ีสุด ท่ี ตก 0023.3/ว1479 ลงวันท่ี 26 
มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทําประชาคมท้องถ่ินกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม่ ได้ยกเว้นการจัดทําประชาคมท้องถ่ินกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากพิจารณา ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/๒๕64 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม ๒๕63  
 

 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 (2) จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 8) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ท้ังน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ีประกาศ จนถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565  
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
 

   (นายณัฐวุฒิ    ทวีเก้ือกูลกิจ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

 

 

 



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  -  -  -  -  - 40 41,886,400 40 41,886,400

รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 40 41,886,400 40 41,886,400

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสาธารณสุข  -  -  -  -  -  -  -  - 8 1,050,000 8 1,050,000

รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 8 1,050,000 8 1,050,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  -  -  -  -  -  - 2 2,580,000 3 950,000 5 3,530,000

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -  -  -  -  -  -  -  - 2 1,000,000 2 1,000,000

รวม  -  -  -  -  -  - 2 2,580,000 5 1,950,000 7 4,530,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  -  -  -  -  -  - 1 300,000 1 200,000 2 500,000

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -  - 2 2,000,000 2 2,000,000

รวม  -  -  -  -  -  - 1 300,000 3 2,200,000 4 2,500,000

รวมทั้งสิ้น  -  -  -  -  -  - 3 2,880,000 56 47,086,400 59 49,966,400

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 8)

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 5 ปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ปี 2564 ปี 2565



แบบ ผ. 02

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.50  ม. - - - - 2,220,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.900 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0004 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.คลองขยางโพรง - บ.มาบป่าแฝก 4,950 ตร.ม.

อ.เมือง จ.ตาก

2 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00  ม. - - - - 1,995,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 1.360 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

บ.แม่บอน - บ.ตะฝั่งสูง หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.บ้านตาก จ.ตาก 5,440 ตร.ม.

2

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 8)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 1. โครงสร้างพื้นฐาน         
 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00  ม. - - - - 3,066,600 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา (ช่วงที่ 1 - ช่วงที่ 2) ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0017 ให้อยู่ในสภาพดี ระยะทางยาว 1.000 กม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.ตลาดรวมไทย - บ.ผากระเจ้อ หนา 0.05 ม. บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า

8,000 ตร.ม.

4 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00  ม. - - - - 2,043,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.300 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0018 ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.คีรีน้อย - บ.ทรัพย์อนันต์ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.พบพระ จ.ตาก 2,400 ตร.ม.

5 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00  ม. - - - - 4,306,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.815 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

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

บ.แม่กุ - บ.แม่ตาว หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก 4,890 ตร.ม.

6 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00  ม. - - - - 5,064,500 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 1.245 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0022 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.ห้วยม่วง - บ.แม่ตาวสันโรงเรียน 9,960 ตร.ม.

อ.แม่สอด จ.ตาก

3

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00  ม. - - - - 483,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.150 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0026 ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.วังตะเคียน อ.แม่สอด จ.ตาก หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

900 ตร.ม.

8 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 8.00  ม. - - - - 3,124,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.640 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

สายทางที่ ตก.ถ 1-0032 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ.แม่ระมาดน้อย - บ.ทุ่งมะขามป้อม 5,120 ตร.ม.

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

9 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00  ม. - - - - 2,181,700 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 1.000 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สายทางที่ ตก.ถ 1-0038 ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ.แม่ตาวสันแป่ - บ้านห้วยม่วง หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อ.แม่สอด จ.ตาก 6,000 ตร.ม.

10 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ เพื่อให้คอสะพานที่ได้รับความ  - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ - - - - 858,900 จํานวนแห่ง  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอสะพาน (Slope Protection) เสียหายได้รับการซ่อมบํารุง คอสะพาน (Slope Protection) ความสะดวก รวดเร็ว และมี

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้อยู่ในสภาพดี และป้องกัน จํานวน 1 แห่ง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ข้ามลําห้วยสาธารณะ บ.ผาผึ้ง กันการกัดเซาะคอสะพาน ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก ของกระแสน้ํา
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ให้ราษฎรใช้สะพานในการสัญจร  - ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 4.50 ม. - - - - 1,000,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

ข้ามลําห้วยนา เทศบาลตําบลอุ้มผาง และขนส่งพืชผลทางการเกษตร (ไม่มีทางเท้า) พร้อมถนนคอนกรีต ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท่าแพ ได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เสริมเหล็กเชื่อมคอสะพาน ผิวจราจร ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ตําบลอุ้มผาง อําเภออุ้มผาง กว้าง 8.00 ม. ยาว 10.00 ม. บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

จังหวัดตาก หนา 0.20 ม. พร้อมติดตั้งไฟกระพริบ

ป้ายจราจร ป้ายหินแกรนิต 

และป้ายชื่อโครงการ

12 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00  ม. - - - - 499,300 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 5 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.210 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

บ้านยะโมคี ตําบลอุ้มผาง เชื่อม หมู่ที่ 4 ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านแม่กลองใหม่ ตําบลแม่กลอง หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 840 ตร.ม.

13 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00  ม. - - - - 500,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 1 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.210 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

บ้านปะหละทะ ตําบลแม่ละมุ้ง เชื่อม ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ท่าแพ ตําบลอุ้มผาง หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 840 ตร.ม.

14 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00  ม. - - - - 500,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 1 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.205 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

บ้านนุเซะโปล้ ตําบลแม่จัน เชื่อม ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

หมู่ที่ 3 บ้านเดลอคี ตําบลหนองหลวง หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 820 ตร.ม.
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00  ม. - - - - 500,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 11 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.205 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

บ้านทีจอซี ตําบลแม่จัน เชื่อม หมู่ที่ 2 ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านเซอทะ ตําบลหนองหลวง หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 820 ตร.ม.

16 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00  ม. - - - - 493,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 10 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.220 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

บ้านแม่กึ๊ดใหม่ ตําบลแม่กาษา  ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

อําเภอแม่สอด เชื่อม หมู่ที่ 6 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านวังผา ตําบลแม่จะเรา 1,100 ตร.ม.

อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

17 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00  ม. - - - - 685,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 2 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.260 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

บ้านป่าไร่ ตําบลขะเนจื้อ เชื่อม หมู่ที่ 4 ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

บ้านแม่ระมาด ตําบลแม่ระมาด หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1,300 ตร.ม.

18 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00  ม. - - - - 500,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 6 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.245 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

บ้านห้วยทรายสอง ตําบลหนองบัวใต้ ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

อําเภอเมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 2 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านคลองเชียงทอง ตําบลประดาง 980 ตร.ม.

อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
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แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

19 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00  ม. - - - - 495,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 7 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.200 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

บ้านท่าทองแดง ตําบลนาโบสถ์ ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม หมู่ที่ 8 บ้านหนองปลาไหล หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ้า 1,000 ตร.ม.

จังหวัดตาก

20 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00  ม. - - - - 482,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 3 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.200 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

บ้านตะเคียนด้วน ตําบลนาโบสถ์ ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านประดาง หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ตําบลประดาง อําเภอวังเจ้า 1,000 ตร.ม.

จังหวัดตาก

21 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00  ม. - - - - 495,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 3 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.205 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

บ้านตะเคียนด้วน ตําบลนาโบสถ์ ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกง หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ตําบลประดาง อําเภอวังเจ้า 1,025 ตร.ม.

จังหวัดตาก

7

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

22 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00  ม. - - - - 495,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 3 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.205 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

บ้านประดาง ตําบลประดาง ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านตะเคียนด้วน หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ตําบลนาโบสถ์ อําเภอวังเจ้า 1,025 ตร.ม.

จังหวัดตาก

23 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00  ม. - - - - 498,500 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 11 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.200 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี

บ้านโฮ้งขวาง ตําบลตากตก ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านดงยาง หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ตําบลทุ่งกระเชาะ อําเภอบ้านตาก 1,000 ตร.ม.

จังหวัดตาก

24 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00  ม. - - - - 500,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 8 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.200 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี (ประสานแผน)

บ้านสามไร่  ตําบลไม้งาม ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม หมู่ที่ 3 บ้านบ่อไม้หว้า หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ตําบลน้ํารึม อําเภอเมืองตาก 1,000 ตร.ม.

จังหวัดตาก

8

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

25 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00  ม. - - - - 500,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 5 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.245 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี (ประสานแผน)

บ้านวังม่วง ตําบลหนองบัวเหนือ ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

อําเมืองตาก เชื่อม หมู่ที่ 1 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านหนองชะลาบ ตําบลตากตก 980 ตร.ม.

อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

26 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00  ม. - - - - 496,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 8 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.195 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี (ประสานแผน)

บ้านวังน้ําเย็น ตําบลนาโบสถ์ ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม หมู่ที่ 11 บ้านศรีคีรีรักษ์ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ตําบลเชียงทอง อําเภอวังเจ้า 975 ตร.ม.

จังหวัดตาก

27 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00  ม. - - - - 495,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 1 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.200 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี (ประสานแผน)

บ้านลาดยาว ตําบลนาโบสถ์ ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งกง หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ตําบลประดาง อําเภอวังเจ้า 1,000 ตร.ม.

จังหวัดตาก

9

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

28 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00  ม. - - - - 498,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 5 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.200 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี (ประสานแผน)

บ้านวังหม้อ ตําบลเกาะตะเภา ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านสันดินแดง หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ตําบลท้องฟ้า อําเภอบ้านตาก 1,000 ตร.ม.

จังหวัดตาก

29 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00  ม. - - - - 499,800 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 1 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.200 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี (ประสานแผน)

บ้านหนองชะลาบ ตําบลสมอโคน ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

อําเภอบ้านตาก เชื่อม หมู่ที่ 5 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านวังม่วง ตําบลไม้งาม 1,000 ตร.ม.

อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

30 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00  ม. - - - - 497,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.200 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี (ประสานแผน)

หมู่ที่ 4 บ้านวังหมัน ตําบลวังหมัน ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านดงสามสิบ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ตําบลวังจันทร์ อําเภอสามเงา 1,000 ตร.ม.

จังหวัดตาก

10

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00  ม. - - - - 497,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 1 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.200 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี (ประสานแผน)

บ้านปากทางเขื่อน ตําบลวังหมัน ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

อําเภอสามเงา เชื่อม หมู่ที่ 5 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านยางโองน้ํา ตําบลแม่สลิด 1,000 ตร.ม.

อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

32 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00  ม. - - - - 496,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 7 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.185 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี (ประสานแผน)

บ้านสันป่าตึง  ตําบลแม่ระมาด ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ตําบลแม่จะเรา  อําเภอแม่ระมาด 925 ตร.ม.

จังหวัดตาก

33 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00  ม. - - - - 496,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 13 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.185 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี (ประสานแผน)

บ้านหนองหลวง ตําบลขะเนจื้อ ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านป่าไม้ห้า หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ตําบลแม่ระมาด อําเภอแม่ระมาด 925 ตร.ม.

จังหวัดตาก

11

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

34 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 6.00  ม. - - - - 499,800 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 6 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.150 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี (ประสานแผน)

บ้านใหม่ท่าแพ ตําบลอุ้มผาง ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านแม่กลองใหม่ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ตําบลแม่กลอง อําเภออุ้มผาง 900 ตร.ม.

จังหวัดตาก

35 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00  ม. - - - - 499,300 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.285 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี (ประสานแผน)

สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านแม่กลองใหม่ ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.05 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ตําบลแม่กลอง เชื่อม หมู่ที่ 2 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

บ้านเซอทะ ตําบลหนองหลวง 1,140 ตร.ม.

อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

36 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00  ม. - - - - 989,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 2 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.345 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี (ประสานแผน)

ตําบลแม่ตาว เชื่อม หมู่ที่ 3 ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแม่สอด หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

จังหวัดตาก 1,725 ตร.ม.

12

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

37 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 5.00  ม. - - - - 990,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 14 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.370 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี (ประสานแผน)

บ้านสามยอดดอย ตําบลช่องแคบ ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม. ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

เชื่อม หมู่ที่ 1 บ้านชิบาโบ หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

ตําบลคีรีราษฎร์ อําเภอพบพระ 1,850 ตร.ม.

จังหวัดตาก

38 ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทาง  - เพื่อให้ถนนที่ได้รับความเสียหาย  - ขนาดกว้าง 4.00  ม. - - - - 448,000 จํานวนพื้นที่  - ราษฎรที่ใช้เส้นทางได้รับ สํานักช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 1 ได้รับการซ่อมแซมบํารุงรักษา ระยะทางยาว 0.190 กม. ที่ปรับปรุง ความสะดวก รวดเร็ว และมี (ประสานแผน)

บ้านค้างภิบาล  ตําบลพระธาตุผาแดง ให้อยู่ในสภาพดี หนา 0.15 ม.         ซ่อมแซม ความปลอดภัยในชีวิตและ

อําเภอแม่สอด เชื่อม  หมู่ที่ 2 หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า บํารุงรักษา ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

เทศบาลแม่ตาว ตําบลแมตาว 760 ตร.ม.

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

39 โครงการปรับเกรดบดอัดถนน สายทาง  - เพื่อให้ราษฎรมีถนนในการสัญจร  - สนับสนุนเครื่องจักรกล - - - - 500,000 โครงการ  - ราษฎรมีถนนในการสัญจร สํานักช่าง

หมู่ที่ 8 บ้านอู่หู่ ตําบลแม่ต้าน เชื่อม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร และน้ํามันเชื้อเพลิง แล้วเสร็จ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร (ประสานแผน)

หมู่ที่ 2 บ้านแม่หละไทย ตําบลแม่หละ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว ของ อบจ.ตาก ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

40 โครงการปรับเกรดบดอัดถนน สายทาง  - เพื่อให้ราษฎรมีถนนในการสัญจร  - สนับสนุนเครื่องจักรกล - - - - 500,000 โครงการ  - ราษฎรมีถนนในการสัญจร สํานักช่าง

หมู่ที่ 10 บ้านเล้อเป้าวาคี ตําบลแม่ต้าน และขนส่งพืชผลทางการเกษตร และน้ํามันเชื้อเพลิง แล้วเสร็จ และขนส่งพืชผลทางการเกษตร (ประสานแผน)

เชื่อม หมู่ที่ 9 บ้านคะเนจื้อทะ ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว ของ อบจ.ตาก ได้รับความสะดวก และรวดเร็ว

ตําบลแม่อุสุ อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 -  -  -  - 41,886,400

เหตุผลและความจําเป็น : เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 13

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม  40  โครงการ



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 1.เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม  - อาสาสมัครสาธารณสุข - - - - 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม กองสาธารณสุข

ให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อ    โรคติดต่ออันตราย (โรคโควิด-19) ผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชน อาสาสมัคร ฝึกอบรม    โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 2.เพื่อให้ความรู้คําแนะนําการดูแล ในพื้นที่ และประชาชนที่สนใจ ไม่น้อยกว่า    (โรคโควิด-19)

   เฝ้าระวังและป้องกันตนเอง จํานวน 340 คน ร้อยละ 80 2.ประชาชนมีความรู้ในการดูแล

   เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของเป้าหมาย    ตนเอง และสามารถป้องกัน

   2019    ตนเอง จากโรคติดต่อได้

3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ 3.บรรเทาความเดือดร้อน

   ประชาชนสามารถป้องกันโรค    ของประชาชน

   ด้วยตนเอง

2 โครงการพัฒนาศักยภาพและ 1.เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์  - อุดหนุน โรงพยาบาลสามเงา - - - - 200,000 จํานวน 1.มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มี กองสาธารณสุข

เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย    ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ อําเภอสามเงา จังหวัดตาก หน่วยงาน    ประสิทธิภาพและเพียงพอ

โรงพยาบาลสามเงา    กับความต้องการของผู้ป่วย จํานวน 1 แห่ง ที่ได้รับการ 2.ระยะเวลาการรอคอยผลตรวจ

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา อุดหนุน    ทางห้องปฏิบัติการลดลง

   ดูแลผู้ป่วย

3.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการตรวจ

   ทางห้องปฏิบัติการที่สะดวก

   รวดเร็ว ลดความแออัดของผู้ป่วย

14

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และแก้ไขปัญหาความยากจน และ 3 การพัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานสาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการ  - อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริม - - - - 80,000 จํานวน  - มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ กองสาธารณสุข

รักษา ฟื้นฟู สุขภาพประชาชน    ด้านการให้บริการรักษาฟื้นฟู สุขภาพตําบลประดาง อําเภอวังเจ้า หน่วยงาน เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่าง

รพ.สต.ประดาง จังหวัดตาก    สุขภาพประชาชน จังหวัดตาก จํานวน 1 แห่ง ที่ได้รับการ เต็มประสิทธิภาพ มีคุณภาพ

ปีงบประมาณ 2565 2.เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มี อุดหนุน

   ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน

   การรักษากระทรวงสาธารณสุข

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการ  - อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริม - - - - 90,000 จํานวน  - ประชาชนได้รับบริการ กองสาธารณสุข

รักษา ฟื้นฟู สุขภาพประชาชน    รักษาฟื้นฟูสุขภาพประชาชน สุขภาพตําบลนาโบสถ์ อําเภอวังเจ้า หน่วยงาน รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว    ตามเกณฑ์มาตรฐาน จังหวัดตาก จํานวน 1 ห่ง ที่ได้รับการ ป้องกันและฟื้นฟูด้วยอุปกรณ์

รพ.สต.นาโบสถ์ ประจําปี 2565    รพ.สต.ติดดาว อุดหนุน การแพทย์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน

2.เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มี และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   ประสิทธิภาพ ตามการบริการ รพ.สต.ติดดาว

   ของกระทรวงสาธารณสุข

5 โครงการป้องกันและควบคุม 1.เพื่อให้ประชาชนลดภาวะเสี่ยงต่อ  - อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริม - - - - 80,000 จํานวน 1.ลดอัตราการป่วยของโรค กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออก    การเกิดไข้เลือดออกในพื้นที่ที่มี สุขภาพตําบลบ้านผาผึ้ง หน่วยงาน    ไข้เลือดออกในชุมชน ไม่เกิน

   การระบาดของโรคไข้เลือดออก อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ที่ได้รับการ    50 ต่อแสนประชากร

   อย่างทันต่อเหตุการณ์และมี จํานวน 1 แห่ง อุดหนุน 2.มีเครื่องพ่น ULV ไว้สําหรับ

   ประสิทธิภาพ    ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

2.เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องพ่น ULV 3.กําจัดยุงลายตัวแก่ในรัศมี

   สําหรับควบคุมและป้องกัน    100 เมตร รอบๆ บ้านผู้ป่วย

   โรคไข้เลือดออกกรณีมีผู้ป่วย    ในวันที่ 0,3,7 เพื่อลดการ

   โรคไข้เลือดออกในชุมชน    ระบาดในชุมชน
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3.เพื่อกําจัดยุงตัวแก่ที่สามารถแพร่

   เชื้อไข้เลือดออกให้กับประชาชน

   ในชุมชน กรณีพบผู้ป่วยและ

   สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออก

   ไม่ให้มีการระบาดในชุมชน

6 โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ 1.เพื่อให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์  - อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริม - - - - 100,000 จํานวน 1.มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ กองสาธารณสุข

งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้รับบริการ    ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สุขภาพตําบลวังเจ้า อําเภอวังเจ้า หน่วยงาน    เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่าง

ตําบลเชียงทอง    กับการเจ็บป่วยของประชาชน จังหวัดตาก จํานวน 1 ห่ง ที่ได้รับการ    มีประสิทธิภาพครอบคลุม

   ผู้รับบริการ อุดหนุน    ประชาชนพื้นที่ห่างไกล

2.เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึง 2.ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว

   บริการทางการแพทย์    ลดความเสี่ยงในการเกิด

3.เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ    อันตราย ในภาวะแทรกซ้อนได้

   ด้านการรักษาและฟื้นฟู

4.เพื่อพัฒนามาตรฐานการส่งเสริม

   รักษา ฟื้นฟูการสาธารณสุขในชุมชน

7 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ควบคุม 1.เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรค  - อุดหนุนสํานักงานสาธารณสุข - - - - 200,000 จํานวน 1.ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุข

ป้องกันโรคไข้เลือดออก    ไข้เลือดออกในพื้นที่ อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก หน่วยงาน 2.กําจัดยุงลายและทําลาย แหล่ง

อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 2.เพื่อกําจัดยุงลาย และทําลาย จํานวน 1 แห่ง ที่ได้รับการ   เพาะพันธ์ลูกน้ํายุงลาย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565    แหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ํายุงลาย อุดหนุน 3.การควบคุมป้องกันโรค

3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ    ไข้เลือดออกในพื้นที่ได้อย่าง

   ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก    รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

   ในพื้นที่อําเภอท่าสองยาง
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการป้องกันและควบคุม 1.เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรค  - อุดหนุนโรงพยาบาลพบพระ - - - - 100,000 จํานวน 1.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุข

โรคไข้เลือดออก แบบยั่งยืน    ไข้เลือดออก อําเภอพบพระ จังหวัดตาก หน่วยงาน    ลดลง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2.เพื่อควบคุมลูกน้ํายุงลายไม่ให้ จํานวน 1 แห่ง ที่ได้รับการ 2.ความชุกชุมของลูกน้ํายุงลาย

   เกินเกณฑ์ที่สาธารณสุขกําหนด อุดหนุน    ในพื้นที่พบพระลดลง

 -  -  -  - 1,050,000

เหตุผลและความจําเป็น : 1) เพื่อให้ความรู้คําแนะนําการดูแลเฝ้าระวังและป้องกันตนเองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2) ได้รับหนังสือร้องขอจากโรงพยาบาลสามเงา ให้อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วย

3) ได้รับหนังสือร้องขอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลประดาง ให้อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้รับบริการ

4) ได้รับหนังสือร้องขอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนาโบสถ์ ให้อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการรักษา ฟื้นฟู สุขภาพประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

5) ได้รับหนังสือร้องขอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านผาผึ้ง ให้อุดหนุนโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

6) ได้รับหนังสือร้องขอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลวังเจ้า ให้อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้รับบริการ ตําบลเชียงทอง

7) ได้รับหนังสือร้องขอจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าสองยาง ให้อุดหนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

8) ได้รับหนังสือร้องขอจากโรงพยาบาลพบพระ ให้อุดหนุนโครงการโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบยั่งยืน
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รวม  8  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต  - เพื่อปรับปรุงระบบกระจาย  - จ้างเหมาปรับปรุงและติดตั้ง -  -   - - 500,000 โครงการ  - ระบบกระจายสัญญาณ สํานักปลัดฯ

ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร ระบบอินเตอร์เน็ตภายใน แล้วเสร็จ อินเตอร์เน็ตภายในอาคาร

สํานักงานองค์การบริหารส่วน อาคารสํานักงานองค์การบริหาร สํานักงานองค์การบริหารส่วน

จังหวัดตาก ให้สามารถทํางานได้ ส่วนจังหวัดตาก จังหวัดตากใช้งานได้ประสิทธิภาพ

อย่างมีประสิทธิภาพ

2 โครงการสารสนเทศเพื่อการบริหาร 1.เพื่อให้เกิดการดําเนินงานร่วมกับ  - พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน        - - - - 350,000 จํานวนกิจกรรม 1.มีระบบสารสนเทศในการ กองยุทธศาสตร์

จัดการทรัพยากรน้ําจังหวัดตาก    ส่วนราชการอปท.ในจังหวัดตาก บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ที่ดําเนินการ    บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และงบประมาณ

   ในการรวบรวมข้อมูลด้าน จังหวัดตาก ดังนี้               ในจังหวัดตาก

   ทรัพยากรน้ําและแหล่งน้ํา 1.จัดจ้างทําศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 2.มีข้อมูลแหล่งน้ําในพื้นที่

2.เพื่อจัดทําแผนน้ําข้อมูลแหล่งน้ํา    ด้านทรัพยากรน้ําในพื้นที่    จังหวัดตากและสามารถนําไปใช้

   สามารถใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน    จังหวัดตาก จํานวน 1 แห่ง    ในการวางแผนปฏิบัติงานได้

   ภาคสนามและวางแผนโครงการ 2.ประชุมและจัดฝึกอบรมพัฒนา 3.บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

   พัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ได้    ศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯ    ในระบบของแหล่งน้ําและใช้

3.เพื่อพัฒนาบุคลากรในการใช้งาน    เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร

   ระบบสารสนเทศในการสนับสนุน    จัดการน้ําได้

   การปฏิบัติงานและพัฒนา

   แหล่งน้ํา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 5 การบริหารจัดการภาครัฐ และการรักษาความมั่นคงชายแดนและความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 5 การบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคมรักษาความสงบเรียบร้อย     
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ 1.เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ 1.จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการ - - - - 100,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ผู้ที่อยู่ในข่ายที่ต้องจดทะเบียน กองคลัง

ภาษีและค่าธรรมเนียมบํารุง    จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบํารุง    ค้าปลีกน้ํามัน/ก๊าซ/ยาสูบ ฝึกอบรม    การค้า และผู้ค้างชําระภาษีฯ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    และผู้ประกอบการโรงแรม/ ไม่น้อยกว่า    มาจดทะเบียนและชําระภาษีเพิ่มขึ้น

2.เพื่อให้ผู้ประกอบการน้ํามัน/ก๊าซ/    รีสอร์ท ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ร้อยละ 80 2.การจัดเก็บรายได้จาก ภาษี/

   /ยาสูบ ผู้บระกอบการโรงแรม    จํานวน 70 คน ของเป้าหมาย    ค่าธรรมเนียม ขององค์การบริหาร

   ผู้ประกอบการร้านค้าภาคอุตสาหกรรม    ส่วนจังหวัดตาก มีอัตราที่เพิ่มขึ้น

   และภาตประชาชนในเขตจังหวัดตาก 2.จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ จํานวนกิจกรรม 3.ผู้ประกอบการเข้าใจถึงขั้นตอน

   ยื่นแบบชําระภาษีและค่าธรรมเนียม    การชําระภาษีและค่าธรรมเนียม ที่ดําเนินการ    และวิธีการชําระภาษี/ค่ารรมเนียม

   บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด    บํารุง อบจ.ตาก    บํารุงองค์การบริหารส่วน

   ได้ถูกต้อง ตรงตามกําหนดระยะเวลา    จังหวัดตาก

   ที่ข้อบัญญัติฯ ได้กําหนดไว้ 3.จัดทําป้ายรณรงค์ชําระภาษี จํานวนกิจกรรม 4.ยอดผู้ค้างชําระภาษี และค่า

3.เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอน    ท้องถิ่น ให้กับ อบจ.ตาก ที่ดําเนินการ    ธรรมเนียม บํารุงองค์การบริการ

   วิธีการชําระภาษี/ค่าธรรมเนียมฯ    ส่วนจังหวัด ลดลง

   การจดทะเบียนสถานประกอบกิจการ 5.ผู้ประกอบการเข้าใจถึงสิทธิ

4.เพื่อให้ยอดผู้ค้างชําระภาษี    และหน้าที่ที่พึงมีต่อสังคมในการ

   และค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การ    ชําระภาษีฯ เพื่อนํามาพัฒนา

  บริหารส่วนจังหวัด ลดลง    ท้องถิ่น

5.เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจถึง

   สิทธิและหน้าที่ที่พึงมีต่อสังคม

   ในการชําระภาษี และค่าธรรมเนียม

   บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

   เพื่อนํามาพัฒนาท้องถิ่น
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการก่อสร้างลิฟท์สําหรับผู้สูงอายุ  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - ก่อสร้างลิฟท์สําหรับผู้สูงอายุ  -  -   - 2,500,000   - โครงการ  - ผู้พิการหรือทุพพลภาพ สํานักปลัดฯ

คนพิการ และประชาชน ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ คนพิการ และประชาชน แล้วเสร็จ คนชรา และประชาชนทั่วไป

คนชรา และประชาชนทั่วไป ภายในอาคารสํานักงาน ได้รับความสะดวกในการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ติดต่อราชการ

5 โครงการปรับปรุงห้องสํานักงาน 1.เพื่อให้ห้องปฏิบัติงานมีพื้นที่  - ปรับปรุงห้องสํานักงานกองคลัง  -  -  - 80,000  - โครงการ  - สํานักงานกองคลังมีห้อง กองคลัง

กองคลัง องค์การบริหารส่วน    ใช้สอยเพิ่มมากยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก แล้วเสร็จ ปฏิบัติงาน มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมาก

จังหวัดตาก 2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไป ดังนี้ ยิ่งขึ้น เป็นไปด้วยความมีระเบียบ 

   ด้วยความเป็นระเบียบ สะอาด 1.งานรื้อถอน สะอาด คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว 

   เรียบร้อย คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว 2.งานฝ้าเพดาน มีประสิทธิภาพ

   มีประสิทธิภาพ 3.งานพื้นปูด้วยวัสดุแผ่น

4.งานทาสี

5.งานเคาน์เตอร์ คสล.

6.งานระบบไฟฟ้า

 -  -  - 2,580,000 950,000

เหตุผลและความจําเป็น : 1) เพื่อปรับปรุงระบบกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

4) เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ คนชรา และประชาชนทั่วไปในการติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

5) เพื่อให้ห้องปฏิบัติงานกองคลังมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากยิ่งขึ้น เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน
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รวม  5  โครงการ

2) เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในจังหวัดตาก

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการองค์การบริหารส่วน 1.เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่  - จัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรม - - - - 650,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนรับรู้ถึงบทบาท สํานักงาน

จังหวัดตากพบประชาชน    ประชาสัมพันธ์งานของ อบจ.ตาก อบจ.ตาก พบประชาชน ฝึกอบรม/    ของ อปท. ในระดับตําบล เลขานุการฯ

   ให้ประชาชนเข้าถึงบทบาทหน้าที่ ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก กิจกรรม    ระดับจังหวัด มากยิ่งขึ้น

   ของ อปท. ในระดับตําบล ระดับ ทั้ง 9 อําเภอ จํานวน 1,700 คน ไม่น้อยกว่า 2.ประชาชนได้รับความรู้

   จังหวัด และเข้าใจกระบวนการ ร้อยละ 80    ในด้านต่างๆ เช่น การดูแล

   ทํางานร่วมกันของท้องถิ่น ท้องที่ ของเป้าหมาย    สุขภาพ ด้านกฎหมาย

2.เพื่อพัฒนา เพิ่มโอกาส ลดความ    ด้านการเกษตร เพื่อนําไปใช้

   เหลื่อมล้ําทางสังคมให้แก่ประชาชน    ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

   ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล 3.ประชาชนในระดับตําบล

   ความเจริญ ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูล    เกิดความใกล้ชิด กับ อบจ. 

   ข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อนําไป    ในฐานะ อปท. ระดับจังหวัด 

   พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง    รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ อบจ.

3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาส 4.เกิดความร่วมมือระหว่าง 

   พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    อบจ.ตาก และหน่วยงานภาครัฐ

   และมีกิจกรรมร่วมกันกับ อบจ.ตาก    ในการบูรณาการ การทํางาน

4.เพื่อเสริมสร้างแนวคิดและปลูกจิต    ร่วมกัน

   สํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่น

   เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

   ท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็ง 

   พึ่งพาตนเองได้
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โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมหลัก 1.เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้  - จัดฝึกอบรมให้กับประชาชน - - - - 350,000 จํานวนผู้เข้าร่วม 1.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ สํานักงาน

ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม    ความเข้าใจการเมืองการปกครอง ในเขตจังหวัดตาก ฝึกอบรม    ในระบอบประชาธิปไตยอันมี เลขานุการฯ

ของประชาชน    ระบอบประชาธิปไตยอันมี จํานวน 580 คน ไม่น้อยกว่า    พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

   พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร้อยละ 80 2.สามารถสร้างความสนใจ

2.เพื่อสร้างเสริมประชาชน ของเป้าหมาย    และความสําคัญต่อการเมือง

   มีทัศนคติและความเข้าใจที่ดีต่อ    การปกครองมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง

   การปกครองระบอบประชาธิปไตย    ติดตาม ความเคลื่อนไหวทัน

3.เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม    สถานการณ์ปัจจุบัน

   และเป็นเครือข่ายความร่วมมือ 3.ประชาชนในจังหวัดตาก 

   ในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืน    มีทัศนคติและความเข้าใจ

   ของระบอบประชาธิปไตย    ที่ดีต่อการปกครองในระบอบ

4.เพื่อธํารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย    ประชาธิปไตยอันมีพระมหา

   และอํานาจอธิปไตยของปวงชน    กษัตริย์เป็นประมุข

   ชาวไทย และนํามาซึ่งความผาสุก

   ของประเทศชาติ

5.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชน

   มีความมั่นใจ และมีศักยภาพ

   ในการเข้าร่วมทางการเมือง

 -  -  -  - 1,000,000

เหตุผลและความจําเป็น : 1) เพื่อให้ความรู้กับประชาชน และประชาสัมพันธ์ภารกิจ อํานาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

2) เพื่อให้ความรู้กับประชาชน ให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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รวม  2  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 02

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร  - จัดฝึกอบรมด้านบริการ  -  -  -  - 200,000 จํานวนผู้เข้าร่วม  - ทําให้ผู้ประกอบการ/ผู้ให้บริการ สํานักปลัดฯ

ชุมชนแบบนวัตวิถี    ทางการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ การท่องเที่ยว ให้กับผู้ประกอบการ ฝึกอบรม ในชุมชนท่องเที่ยว มีความรู้

   และเป็นเจ้าบ้านที่ดี /ผู้ให้บริการในชุมชนท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า ความเข้าใจ ในการสร้างนวัตกรรม

2.เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ผู้สังเกตุการณ์ และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 80 และวิถีชีวิตในชุมชนของตนเอง 

   ผู้ให้บริการการท่องเที่ยว จํานวน 100 คน ของเป้าหมาย ให้เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

   ในชุมชน รองรับการตลาด เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

   ท่องเที่ยวชุมชน มั่นคง ยั่งยืน ให้กับชุมชน

2 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 1.เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์  - ปรับปรุงเครื่องเสียง  -  -  - 300,000  - จํานวนของ 1.ผู้มาใช้บริการสนามกีฬา กองการ

   ข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้มาใช้บริการ และเสียงตามสาย จุดเสียงตามสาย    ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ศึกษาฯ

   สนามกีฬา อบจ.ตาก สนามกีฬา อบจ.ตาก    ขององค์การบริหารส่วน

2.เพื่อขยายจุดแพร่สัญญาณ จํานวน 25 จุด    จังหวัดตาก

   เสียงตามสายให้ชัดเจน 2.มีจุดกระจายสัญญาณครอบคุม

   ครอบคลุมพื้นที่สนามกีฬา    ทั่วพื้นที่สนามกีฬา

 -  -  - 300,000 200,000

 เหตุผลและความจําเป็น : 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ และมีการต่อยอดในการถ่ายทอดเรื่องราว
ในท้องถิ่นให้มีความสนใจ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้ชุมชนในอนาคต

2) เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้มาใช้บริการสนามกีฬา อบจ.ตาก 23

4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 2 การวางแผน ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว     
 

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม  2  โครงการ



แบบ ผ. 02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

ที่  (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา 1.เพื่อจัดทําระบบระบายน้ํา  - ก่อสร้างระบบรางระบายน้ํา - - - - 1,600,000 จํานวนแห่ง 1.การระบายน้ําในช่วงฤดูฝน กองการ

ภายในสนามกีฬาองค์การบริหาร    ของสนามกีฬาองค์การบริหาร ภายในสนามกีฬาองค์การบริหาร    น้ําท่วมขังมีความคล่องตัว ศึกษาฯ

ส่วนจังหวัดตาก    ส่วนจังหวัดตาก ป้องกันและแก้ไข ส่วนจังหวัดตาก    และไม่มีปัญหาน้ําท่วมขัง 

   ปัญหาน้ํากัดเซาะหน้าดิน    ลดปัญหาน้ํากัดเซาะหน้าดิน

2.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความ 2.ทรัพย์สินทางราชการ

   เสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการ    ไม่ได้รับความเสียหาย

2 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 1.เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ํา  - ปรับปรุงระบบระบายน้ํา - - - - 400,000 จํานวนแห่ง 1.มีระบบระบายน้ํา บริเวณ กองการ

บริเวณสระน้ําด้านหน้าโรงพลศึกษา    บริเวณสระน้ําด้านหน้าโรงพลศึกษา จํานวน 2 แห่ง ได้แก่    สระน้ําด้านหน้าโรงพละศึกษา ศึกษาฯ

1,000 ที่นั่ง และบริเวณสระน้ํา    1,000 ที่นั่ง และบริเวณสระน้ํา บริเวณสระน้ําด้านหน้าโรงพลศึกษา    1,000 ที่นั่ง และบริเวณ

ด้านหลังอาคารสระว่ายน้ํา    ด้านหลังสระว่ายน้ํา 1,000 ที่นั่ง และบริเวณสระน้ํา    ด้านหลังอาคารสระว่ายน้ํา

2.เพื่อกักเก็บน้ํามาใช้ประโยชน์ ด้านหลังอาคารสระว่ายน้ํา 2.มีทรัพยากรน้ําเพื่อนํามาใช้

   ภายในองค์การบริหารส่วน     ประโยชน์ภายในองค์การบริหาร

   จังหวัดตาก    ส่วนจังหวัดตาก

3.เพื่อป้องกันความเสียหายแก่ 3.หน่วยงานราชการข้างเคียง 

   หน่วยงานราชการข้างเคียง    และประชาชนในพื้นที่

   ประชาชนในพื้นที่    เกิดความปลอดภัย

 -  -  -  - 2,000,000

เหตุผลและความจําเป็น : เพื่อแก้ปัญหาระบบระบายน้ําภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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รวม  2  โครงการ

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

รายการ (บาท) รายการ (บาท) รายการ (บาท) รายการ (บาท) รายการ (บาท) รายการ (บาท)

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 0 0 18 1,804,100 39 1,481,400 57 3,285,500

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 5 506,000 5 506,000

3. แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 16 929,600 10 1,363,900 26 2,293,500

4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 6 288,600 0 0 6 288,600

5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 0 0 4 0 25 43,850,300 29 43,850,300

6. แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 0 0 4 12,508,000 0 0 4 12,508,000

25

79 47,201,600 1270 0 48 15,530,300รวม 0 0

บัญชีสรุปครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 8)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

62,731,900

รวม 5 ปี

0 0



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2,562     2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ 1. ครุภัณฑ์สํานักงาน  - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ 1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  -  -  - 51,000  - สํานักปลัดฯ

ในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วย    (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน)

ความสะดวก รวดเร็ว    ขนาดไม่ต่ํากว่า ๔0,๐๐๐ บีทียู 

และมีประสิทธิภาพ    พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 เครื่อง

2.โต๊ะทํางาน (นักบริหารงานท้องถิ่น  -  -  -  - 22,400 สํานักปลัดฯ

   ระดับสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า 

   1,800x880x760 ซม. จํานวน 1 ตัว

 3.เก้าอี้ทํางาน (นักบริหารงานท้องถิ่น  -  -  -  - 7,000 สํานักปลัดฯ

   ระดับสูง) ขนาดไม่น้อยกว่า 

   69x58x122 ซม. จํานวน 1 ตัว

4.โต๊ะทํางาน (เจ้าหน้าที่) ขนาด  -  -  -  - 45,000 สํานักปลัดฯ

   ไม่น้อยกว่า 150x75x 75 ซม.

   จํานวน 6 ตัว ๆละ 7,500 บาท

5.เก้าอี้ทํางาน (เจ้าหน้าที่) ขนาด  -  -  -  - 8,000 สํานักปลัดฯ

   ไม่น้อยกว่า 62 x 67 x 90 ซม.

   จํานวน 2 ตัว ๆละ 4,000 บาท
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วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 8) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2,562     2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6.ตู้เก็บเอกสาร (จัดเก็บ 2 ชั้น)  -  -  -  - 4,000 สํานักปลัดฯ

   แบบบานเปิดทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า

    80x40x81 ซม. จํานวน 1 ตู้

7.ตู้เก็บเอกสาร (จัดเก็บ 4 ชั้น)  -  -  -  - 45,500 สํานักปลัดฯ

   แบบบนบานโล่ง - ล่างบานเปิด 

   ขนาดไม่น้อยกว่า 80x40x156 ซม.

   จํานวน 7 ตู้ ๆละ 6,500 บาท

8.โต๊ะพับเอนกประสงค์  -  -  -  - 66,000 สํานักปลัดฯ

   (แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า) ขนาดไม่น้อยกว่า 

   183x45x737 ซม.

   จํานวน 30 ตัว ๆละ 2,200 บาท

9.โต๊ะทํางาน จํานวน 5 ตัว ๆละ - - - - 37,500 กองยุทธศาสตร์

   7,500 บาท และงบประมาณ

10.โต๊ะประชุมรูป 4 เหลี่ยม 10 ที่นั่ง - - - 12,000 - กองยุทธศาสตร์

   (120x240x75 ซม.) จํานวน 1 ตัว และงบประมาณ

11.โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ - - - 5,000 - กองยุทธศาสตร์

     จํานวน 1 ตัว และงบประมาณ

12.เก้าอี้หุ้มหนังเทียม จํานวน 17 ตัว - - - 48,000 20,000 กองยุทธศาสตร์

     ๆละ 4,000 บาท และงบประมาณ

13.โต๊ะทํางาน ขนาดกว้าง 0.75 x - - - - 14,000 สํานักงาน

     ยาว 1.5 x สูง 0.75 เมตร เลขานุการฯ

     จํานวน 2 ตัว ๆละ 7,000 บาท 
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2,562     2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

14.โต๊ะทํางาน ขนาดกว้าง 0.60 x - - - - 6,000 สํานักงาน

     ยาว 1.20 x สูง 0.75 เมตร เลขานุการฯ

     จํานวน 2 ตัว ๆละ 3,000 บาท

15.เก้าอี้ทํางานหุ้มหนังเทียมมีพนักพิง - - - - 7,000 สํานักงาน

      และที่วางแขน แบบมีล้อหมุน ขา 5 แฉก เลขานุการฯ

      ขนาดกว้าง 62 x ยาว 66 x สูง 90 ซม. 

      จํานวน 2 ตัว ๆละ 3,500 บาท

16.ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานกระจก - - - - 31,200 กองการ

     ขนาด 5 ฟุต จํานวน 6 ตู้ เจ้าหน้าที่

     ๆละ 5,200 บาท

17.เครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง - - - - 29,900 กองการ

     ทําลายครั้งละ 20 แผ่น เจ้าหน้าที่

     จํานวน 1 เครื่อง

18.ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 20 ตู้ - - - 118,000 - กองคลัง

     ๆละ 5,900 บาท

19.เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือ - - - - 162,600 กองคลัง

     แบบแขวน (ระบบ Inverter)  ขนาด

     36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 

     จํานวน 3 เครื่อง ๆละ 54,200 บาท

20.โต๊ะทํางาน (ผู้บริหาร) จํานวน 1 ตัว - - - 99,000 สํานักงาน

   เลขานุการฯ
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2,562     2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1.รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตร - - - 1,092,000 - สํานักปลัดฯ

    และขนส่ง    กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี 

   ขับเคลื่อน 4 ล้อ จํานวน 1 คัน 

3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1.ไมค์ไร้สายพร้อมอุปกรณ์ - - - - 87,500 สํานักปลัดฯ

   จํานวน 5 ชุด ๆละ 17,500 บาท

4. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) - - - - 15,400 สํานักปลัดฯ

   แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว 

   จํานวน 1 เครื่อง 

2.ชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ - - - 110,000  - สํานักปลัดฯ

   (Video Conference) พร้อมติดตั้ง

   จํานวน 1 ชุด

3.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) - - - 15,400 15,400 กองยุทธศาสตร์

   แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว และงบประมาณ

   จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 15,400 บาท 

4.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) - - - 19,900  - กองยุทธศาสตร์

   แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว และงบประมาณ

   จํานวน 1 เครื่อง 

5.ชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ - - - 110,000  - กองยุทธศาสตร์

   (Video Conference) พร้อมติดตั้ง และงบประมาณ

   จํานวน 1 ชุด
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2,562     2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) - - - - 39,800 สํานักงาน

   แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว เลขานุการฯ

   จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 19,900 บาท 

5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1.เครื่องทําน้ําเย็น แบบต่อท่อ - - - - 13,400 สํานักปลัดฯ

   ขนาด 1 ก๊อก  จํานวน 1 เครื่อง

6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล - - - - 66,000 สํานักปลัดฯ

    หรืออิเล็กทรอนิกส์    แบบที่ 1 จํานวน 3 เครื่อง ๆละ  

   22,000 บาท

2.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน - - - - 44,000 สํานักปลัดฯ

   ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 

   22,000 บาท

3.คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ - - - 23,000 -            สํานักปลัดฯ

   งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 

4.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี - - - - 20,000 สํานักปลัดฯ

   ชนิด Network แบบที่ 1 

   จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 10,000 บาท

5.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี - - - - 27,000 สํานักปลัดฯ

   ชนิด Network แบบที่ 2 

   จํานวน 1 เครื่อง
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2,562     2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง - - - 4,300 8,600 สํานักปลัดฯ

   ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

   จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 

7.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - - - 2,500 7,500 สํานักปลัดฯ

   จํานวน 4 เครื่อง ๆละ 2,500 บาท

8.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง - - - - 4,300 สํานักงาน

   ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เลขานุการฯ

   ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า

   1,200x1,200 dpi จํานวน 1 เครื่อง

 9.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก -            -            -            22,000 22,000 กองยุทธศาสตร์

   สําหรับงานประมวลผล จํานวน และงบประมาณ

   2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท

10.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ  -  - - 30,000 330,000 กองยุทธศาสตร์

     งานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน และงบประมาณ

     12 เครื่องๆละ 30,000 บาท 

11.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง  -  -  - - 8,600 กองยุทธศาสตร์

     ถังหมืกพิมพ์ (Ink Tank Printer) และงบประมาณ

     จํานวน 2 เครื่องๆละ 4,300 บาท 

12.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี  -  -  - 27,000 27,000 กองยุทธศาสตร์

     ชนิด Network แบบที่ 2 และงบประมาณ

     จํานวน 2 เครื่อง

     ๆละ 27,000 บาท 
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วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2,562     2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา - - - 15,000 30,000 กองยุทธศาสตร์

     ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน และงบประมาณ

     3 เครื่อง ๆละ 15,000 บาท

14.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - - - - 27,500 กองยุทธศาสตร์

      จํานวน 11 เครื่อง ๆละ 2,500 บาท และงบประมาณ

15.สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร - - - - 36,000 กองยุทธศาสตร์

     ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 และงบประมาณ

     จํานวน 1 เครื่อง

16.ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส - - - - 4,200 กองยุทธศาสตร์

     จํานวน 6 ชุดๆ ละ 700 บาท และงบประมาณ

17.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ  - - - - 90,000 กองการเจ้าหน้าที่

     งานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 

     3 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท 

18.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง  - -  - - 8,600 กองการเจ้าหน้าที่

     ถังหมืกพิมพ์  (Ink Tank Printer)

     จํานวน 2 เครื่องๆละ 4,300 บาท 

19.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา - - - - 30,000 กองการเจ้าหน้าที่

     ชนิด Network แบบที่ 2 จํานวน 

      2 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท

20.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - - - - 12,500 กองการเจ้าหน้าที่

     จํานวน 5 เครื่อง ๆละ 2,500 บาท

 -  -  - 1,804,100 1,481,400
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วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2,562     2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 การรักษาความสงบ ค่าครุภัณฑ์ 1. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ 1.เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ -            -            -            -            120,000 สํานักปลัดฯ

ภายใน ในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วย    จํานวน 10 ชุด ๆละ 12,000 บาท

ความสะดวก รวดเร็ว

2. ครุภัณฑ์การเกษตร และมีประสิทธิภาพ 1.เลื่อยยนต์ ขนาดกําลังไม่น้อยกว่า - - - - 14,000 สํานักปลัดฯ

   1.5 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง

2.เลื่อยยนต์ ขนาดกําลังไม่น้อยกว่า - - - - 52,000 สํานักปลัดฯ

   7 แรงม้า จํานวน 1 เครื่อง

3. ครุภัณฑ์อื่น 1.ชุดประดาน้ําสกูบ้า พร้อมอุปกรณ์ - - - - 260,000 สํานักปลัดฯ

   จํานวน 4 ชุด ๆละ 65,000 บาท

2.เครื่องสูบน้ําดับเพลิงแรงดันสูงพร้อม - - - - 60,000 สํานักปลัดฯ

   อุปกรณ์ประจําเครื่อง จํานวน 1 เครื่อง

- - - - 506,000
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รวม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2,562     2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ 1. ครุภัณฑ์สํานักงาน  - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ 1.โต๊ะทํางานผู้บริหาร ขนาดไม่น้อยกว่า - - - - 22,400 กองสาธารณสุข

ในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วย    80x180x75 ซม. จํานวน 1 ตัว

ความสะดวก รวดเร็ว 2.โต๊ะทํางาน (หัวหน้าฝ่าย) ขนาด - - - 14,000 14,000 กองสาธารณสุข

และมีประสิทธิภาพ    ไม่น้อยกว่า 150x120x60 ซม.

   จํานวน 2 ตัว ๆละ 14,000 บาท

3.โต๊ะทํางานพร้อมลิ้นชัก ขนาด - - - 15,000 15,000 กองสาธารณสุข

   ไม่น้อยกว่า 70x150x70 ซม. 

   จํานวน 2 ตัว ๆละ 7,500 บาท

4.เก้าอี้ทํางาน ขนาดไม่น้อยกว่า - - - - 4,900 กองสาธารณสุข

   60x110x70 ซม. จํานวน 1 ตัว

5.เก้าอี้ทํางาน ขนาดไม่น้อยกว่า  - - - 4,500 4,500 กองสาธารณสุข

   60x100x60 ซม. จํานวน 2 ตัว

   ๆละ 4,500 บาท

6.เก้าอี้หุ้มหนังเทียม จํานวน 4 ตัว - - - 8,000 8,000 กองสาธารณสุข

   ๆละ 4,000 บาท

7.ตู้ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า - - - 8,700 8,700 กองสาธารณสุข

   40x60x70 ซม. จํานวน 2 ตัว

   ๆละ 7,500 บาท

8.ตู้ด้านบนโล่ง ต้านล่างทึบ เปิด-ปิด - - - 19,500  - กองสาธารณสุข

   จํานวน 3 ตู้ ๆละ 6,500 บาท
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3. แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2,562     2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9.ตู้ด้านบนทึบ ต้านล่างทึบ เปิด-ปิด - - - 17,700  - กองสาธารณสุข

   จํานวน 3 ตู้ ๆละ 5,900 บาท

10.เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวน - - - 54,200  - กองสาธารณสุข

     (ระบบ inverter) ขนาด 36,000 บีทียู

      จํานวน 1 เครื่อง

11.เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง - - - 19,500  - กองสาธารณสุข

     ขนาด 12,000 บีทียู

      จํานวน 1 เครื่อง

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ๑.รถยนต์กระบะ (๔ ประตู) - - - - 1,188,400 กองสาธารณสุข

และขนส่ง    แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ 

   พร้อหลังคาไฟเบอร์กลาส

3. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1.เครื่องวัดอุณหภูมิ แบบสแกนใบหน้า - - - 540,000 - กองสาธารณสุข

    หรือการแพทย์    จํานวน 3 เครื่อง ๆละ 

   180,000 บาท

4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1.ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต - - - 14,500 - กองสาธารณสุข

จํานวน 1 ตู้
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วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2,562     2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล - - - 132,000 88,000 กองสาธารณสุข

หรืออิเล็กทรอนิกส์    แบบที่ 1 จํานวน 10 เครื่อง 

   ๆละ  22,000 บาท

2.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ - - - 30,000  - กองสาธารณสุข

   LED ขาวดํา ชนิด Network 

   แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง

   ๆละ 15,000 บาท

3.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี - - - 27,000  - กองสาธารณสุข

   ชนิด Network แบบที่ 2 

   จํานวน 1 เครื่อง

4.เครื่องพิมพ์ Multifunction - - - 10,000  - กองสาธารณสุข

   เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา 

   จํานวน 1 เครื่อง

5.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  -  -  - 15,000 10,000 กองสาธารณสุข

   จํานวน 10 เครื่อง ๆละ 2,500 บาท

 -  -  - 929,600 1,363,900
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วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2,562     2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 การศาสนา วัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์ 1. ครุภัณฑ์สํานักงาน  - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ 1.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  -  -  - 92,200 กองการศึกษาฯ

และนันทนาการ ในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วย    (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู

ความสะดวก รวดเร็ว    จํานวน 2 เครื่องๆละ 46,100 บาท

และมีประสิทธิภาพ

2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) - - - 19,900  - กองการศึกษาฯ

   แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว 

   จํานวน 1 เครื่อง 

3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1.เครื่องกรองน้ํา จํานวน 2 เครื่อง - - - 40,000 - กองการศึกษาฯ

   ๆละ 20,000 บาท

2.ตู้ทําน้ําเย็นสแตนเลส 5 ก๊อก - - - 60,000 - กองการศึกษาฯ

   จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 30,000 บาท

4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับ - - - 69,000 กองการศึกษาฯ

หรืออิเล็กทรอนิกส์    งานประมวลผล จํานวน 3 เครื่อง 

   ๆละ 23,000 บาท

2.เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA - - - 7,500 กองการศึกษาฯ

   จํานวน 3 เครื่อง ๆละ 2,500 บาท

 -  -  - 288,600  -
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4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2,562     2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 อุตสาหกรรมและ ค่าครุภัณฑ์ 1.ครุภัณฑ์สํานักงาน  - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ 1.ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้  -  -  -  - 11,800 สํานักช่าง

การโยธา ในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วย    ๆละ 5,900 บาท

ความสะดวก รวดเร็ว 2.ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู้  -  -  -  - 13,800 สํานักช่าง

และมีประสิทธิภาพ    ๆละ 6,900 บาท

3.เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง  -  -  -  - 450,000 สํานักช่าง

   (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 

   36,000 บีทียู จํานวน 6 เครื่อง 

   ๆละ 75,000 บาท

4.เครื่องปรับอากาศ แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน   -  -  -  - 170,000 สํานักช่าง

   4 ทิศทาง (ระบบ Inverter) 

   ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู 

   จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 85,000 บาท

5.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  -  -  -  - 92,200 สํานักช่าง

   แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด

    36,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

   ๆละ 46,100 บาท

6.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  -  -  -  - 216,800 สํานักช่าง

   แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 

   (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู

   จํานวน 4 เครื่อง ๆละ 54,200 บาท

38

5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2,562     2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7.โครงเต็นท์พร้อมผ้าใบ ขนาด  -  -  -  - 260,000    สํานักช่าง

   กว้าง 4.00 ม. x ยาว 8.00 ม.

   ความสูงไม่น้อยกว่า 2.20 ม.

   จํานวน 10 หลัง ๆละ 26,000 บาท

8.โครงเต็นท์พร้อมผ้าใบ ขนาด  -  -  -  - 130,000    สํานักช่าง

   กว้าง 4.00 ม. x ยาว 4.00 ม.

   ความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 ม. 

   จํานวน 10 หลัง ๆละ 13,000 บาท

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1.รถยนต์กระบะ แบบดับเบิ้ลแค็บ  -  -  -  - 2,312,000 สํานักช่าง

    และขนส่ง    (4 ประตู) ขับเคลื่อน 4 ล้อ

   เครื่องยนต์ดีเซล จํานวน 2 คัน 

   ๆละ 1,156,000 บาท

2.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  -  -  -  - 10,625,000 สํานักช่าง

   แบบกระบะเทท้าย จํานวน 5 คัน

   ๆละ 2,125,000 บาท

 3.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  -  -  -  - 4,000,000 สํานักช่าง

ติดตั้งเครนสลิง จํานวน 1 คัน

4.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  -  -  -  - 4,158,000 สํานักช่าง

   แบบกระบะเหล็ก จํานวน 2 คัน

   ๆละ 2,079,000 บาท
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2,562     2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5.วินซ์ไฟฟ้าติดรถยนต์ จํานวน 2 ชุด  -  -  -  - 80,000 สํานักช่าง

   ชุดละ 40,000 บาท

3. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1.รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า  -  -  -  - 4,733,000 สํานักช่าง

   จํานวน 1 คัน

2.รถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า 15,000,000 สํานักช่าง

   จํานวน 2 คัน ๆละ 7,500,000 บาท

4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1.วิทยุ ระบบ VHF/FN ชนิดติดรถยนต์  -  -  -  - 48,000 สํานักช่าง

   ขนาด 25 วัตต์  จํานวน 2 เครื่อง 

   ๆละ 24,000 บาท

   

5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1.ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  -  -  -  - 500,000 สํานักช่าง

   ติดตั้งสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์

   200 ปี จํานวน 1 ชุด

6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1.เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน  -  -  -  - 95,000 สํานักช่าง

   10 เครื่อง ๆละ 9,500 บาท

7. ครุภัณฑ์สํารวจ 1.เครื่องหาตําแหน่งพิกัดด้วยสัญญา  -  -  -  - 500,000 สํานักช่าง

   ดาวเทียม (GNSS) ชนิดสองความถี่ 

   จํานวน 1 ชุด
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2,562     2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1.คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  -  -  -  - 110,000 สํานักช่าง

    หรืออิเล็กทรอนิกส์    แบบที่ 1 จํานวน  5 เครื่อง ๆละ

   22,000 บาท

2.คอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  -  -  -  - 180,000 สํานักช่าง

   แบบที่ 2 จํานวน 6 เครื่อง ๆละ

   30,000 บาท

3.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน  -  -  -  - 22,000 สํานักช่าง

   ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

4.เครื่องพิมพ์ Multifunction  -  -  -  - 90,000 สํานักช่าง

   เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน 6 เครื่อง

   ๆละ 15,000 บาท

5.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  -  -  -  - 25,200 สํานักช่าง

   สําหรับกระดาษขนาด A3 

   จํานวน 4 เครื่อง ๆละ 6,300 บาท

6.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800VA  -  -  -  - 27,500 สํานักช่าง

   จํานวน 11 เครื่อง ๆละ 2,500 บาท

 -  -  -  - 43,850,300
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แบบ ผ. 03

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท  (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2,562     2563 2564 2565 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ 1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ 1.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  -  -  - 4,250,000  - สํานักช่าง

    และขนส่ง ในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วย    แบบกระบะเทท้าย จํานวน 2 คัน

ความสะดวก รวดเร็ว    ๆละ 2,125,000 บาท

และมีประสิทธิภาพ 2.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  -  -  - 4,000,000  - สํานักช่าง

ติดตั้งเครนสลิง จํานวน 1 คัน

3.รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  -  -  - 4,158,000  - สํานักช่าง

   แบบกระบะเหล็ก จํานวน 2 คัน

   ๆละ 2,079,000 บาท

2. ครุภัณฑ์การเกษตร 1.เลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว - - - 100,000 - สํานักช่าง

   จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 50,000 บาท

 -  -  - 12,508,000  -

42

6. แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม


	1) ปกเพิ่มเติม 8
	2) ประกาศ เพิ่มเติม 8
	3) บัญชีสรุป
	4) ยุทธ 1
	5) ยุทธ 2
	6) ยุทธ 3
	7) ยุทธ 4
	8) บัญชีสรุปครุภัณฑ์
	9) บัญชีครุภัณฑ์

