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จัดทําโดย 
    ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

– 2565) 

จังหวัดตาก 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน   
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 



 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

เร่ือง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  

เพ่ิมเติม (คร้ังที่ 10)   

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัดตาก  

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

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 10) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพ่ือเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนน้ัน รวมท้ังวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติม        
โดยถือปฏิบัติตามข้ันตอนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กล่าวคือคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผล     
และความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/๒๕64 
เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม ๒๕64 หนังสือจังหวัดตาก ด่วนท่ีสุด ท่ี ตก 0023.3/ว1479 ลงวันท่ี 26 มกราคม 
2564 เรื่อง แนวทางการจัดทําประชาคมท้องถ่ินกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่   
ได้ยกเว้นการจัดทําประชาคมท้องถ่ินกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตากพิจารณา ในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/๒๕64 เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม ๒๕64  
 

 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 (2) จึงขอประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี 10) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ท้ังน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ีประกาศ จนถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2565  
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  ตุลาคม  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  -  -  -  -  -  -  -  - 6 116,228,000 6 116,228,000

รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 6 116,228,000 6 116,228,000

รวมทั้งสิ้น  -  -  -  -  -  -  -  - 6 116,228,000 6 116,228,000

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 10)

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 ปรับปรุงถนนป่าไม้ลําลอง ในพื้นที่เขต 1.เพื่อสนองพระราชดําริ  - ขนาดกว้าง 4.00  ม. - - - - 39,564,500 จํานวนพื้นที่  - เส้นทางคมนาคมได้รับการ สํานักช่าง

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ระยะทางยาว 10.858 กม. เป้าหมาย ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีต

ด้านตะวันออก เพื่อสนองพระราชดําริ    ในการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม หนา 0.15 ม. ที่ปรับปรุง เสริมเหล็กที่มีความสะดวก

สมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 2.เพื่อให้นักเรียนและราษฎร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า และปลอดภัย

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม    ผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวกและ 43,432 ตร.ม.

ราชกุมารีและเพิ่มประสิทธิภาพ    ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร พร้อมงานก่อสร้างสะพาน คสล.

ในการป้องกันปราบปรามการทําลาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 36.00 ม.

ทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมไฟป่า (มีทางเท้า) จํานวน 1 แห่ง

(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง งานก่อสร้างสะพาน คสล. 

ห้วยตะเว - บ้านแม่จันทะ) กว้าง 4.00 ม. ยาว 16.00 ม.

(มีทางเท้า) จํานวน 1 แห่ง

2

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 10)

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

งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

ขนาด 2-2.10 x 2.10 x 7.00 ม.

จํานวน 1 แห่ง

งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

ขนาด 2-1.80 x 1.80 x 7.00 ม.

จํานวน 1 แห่ง

งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

ขนาด 2-1.80 x 1.80 x 7.00 ม.

จํานวน 6 แห่ง

2 ปรับปรุงถนนป่าไม้ลําลอง ในพื้นที่ 1.เพื่อสนองพระราชดําริ  - ขนาดกว้าง 4.00  ม. - - - - 34,520,700 จํานวนพื้นที่  - เส้นทางคมนาคมได้รับการ สํานักช่าง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ระยะทางยาว 10.830 กม. เป้าหมาย ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีต

เพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จ    ในการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม หนา 0.15 ม. ที่ปรับปรุง เสริมเหล็กที่มีความสะดวก

พระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 2.เพื่อให้นักเรียนและราษฎร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า และปลอดภัย

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม    ผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวกและ 43,320 ตร.ม.

ราชกุมารีและเพิ่มประสิทธิภาพ    ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

ในการป้องกันปราบปรามการทําลาย ขนาด 2-1.80 x 1.80 x 7.00 ม.

ทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมไฟป่า จํานวน 1 แห่ง

(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

บ้านกุยเลอตอ - บ้านหม่องกั๊วะ) ขนาด 1-1.80 x 1.80 x 7.00 ม.

จํานวน 2 แห่ง

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

3 ปรับปรุงถนนป่าไม้ลําลอง ในพื้นที่ 1.เพื่อสนองพระราชดําริ  - ขนาดกว้าง 4.00  ม. - - - - 23,751,800 จํานวนพื้นที่  - เส้นทางคมนาคมได้รับการ สํานักช่าง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ระยะทางยาว 5.755 กม. เป้าหมาย ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีต

เพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จ    ในการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม หนา 0.15 ม. ที่ปรับปรุง เสริมเหล็กที่มีความสะดวก

พระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 2.เพื่อให้นักเรียนและราษฎร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า และปลอดภัย

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม    ผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวกและ 23,020 ตร.ม.

ราชกุมารีและเพิ่มประสิทธิภาพ    ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

ในการป้องกันปราบปรามการทําลาย ขนาด 2-1.80 x 1.80 x 7.00 ม.

ทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมไฟป่า จํานวน 4 แห่ง

(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

บ้านเปิงเคลิ่ง - บ้านเลตองคุ) ขนาด 2-2.10 x 2.10 x 7.00 ม.

จํานวน 2 แห่ง

4 ปรับปรุงถนนป่าไม้ลําลอง ในพื้นที่ 1.เพื่อสนองพระราชดําริ  - ขนาดกว้าง 4.00  ม. - - - - 3,391,000  จํานวนพื้นที่  - เส้นทางคมนาคมได้รับการ สํานักช่าง

เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลอง    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ระยะทางยาว 1.000 กม. เป้าหมาย ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีต

และป่าอุ้มผางเพื่อสนองพระราชดําริ    ในการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม หนา 0.15 ม. ที่ปรับปรุง เสริมเหล็กที่มีความสะดวก

สมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 2.เพื่อให้นักเรียนและราษฎร หรือรวมพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า และปลอดภัย

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม    ผู้ใช้เส้นทางมีความสะดวกและ 4,000 ตร.ม.

ราชกุมารีและเพิ่มประสิทธิภาพ    ปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ในการป้องกันปราบปรามการทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมไฟป่า

(ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง

บ้านเปิงเคลิ่ง - บ้านเลตองคุ)

4

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

5 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้ราษฎรมีสะพาน  - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม.  -  -  -  - 7,000,000  จํานวนแห่ง   - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ข้ามลําห้วยอุ้มผาง หมู่ที่ 2 ในการสัญจรและขนส่งพืชผล ยาว 55.00 ม. ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านแปโดทะ ตําบลอุ้มผาง เชื่อม ทางการเกษตร ได้รับความสะดวก (มีทางเท้าข้างละ 1.00 ม.) มากยิ่งขึ้น

เทศบาลตําบลอุ้มผาง อําเภออุ้มผาง และรวดเร็วขึ้น จํานวน 1 แห่ง

จังหวัดตาก

6 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อให้ราษฎรมีสะพาน  - ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม.  -  -  -  - 8,000,000  จํานวนแห่ง   - ราษฎรที่ใช้เส้นทางมีความ สํานักช่าง

ข้ามลําห้วยอุ้มผาง หมู่ที่ 2 ในการสัญจรและขนส่งพืชผล ยาว 57.00 ม. ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

บ้านแปโดทะ ตําบลอุ้มผาง เชื่อม ทางการเกษตร ได้รับความสะดวก (มีทางเท้าข้างละ 1.00 ม.) มากยิ่งขึ้น

เทศบาลตําบลอุ้มผาง อําเภออุ้มผาง และรวดเร็วขึ้น จํานวน 1 แห่ง

จังหวัดตาก

 -  -  -  - 116,228,000

เหตุผลและความจําเป็น : 1) ตามหนังสือจังหวัดตาก ด่วนที่สุด ที่ ตก 0017.2/ว 3128 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เชิญประชุมและมอบหมาย อบจ.ตาก ดําเนินการสํารวจ ออกแบบ และประมาณราคา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในเขตพื้นที่จังหวัดตาก (ข้อ 1 - 4)

2) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน จากเหตุการณ์ภัยพิบัติอุทกภัยในเขตพื้นที่อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งทําให้สะพานพังชํารุดเสียหาย ประชาชนไม่สามารถใช้สัญจรไปมา

ได้ตากปกติ จํานวน 2 แห่ง (ข้อ 5 - 6)

5

รวม  6  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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